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 روابط مجموعة دايمنشن

 قروب قدرات جامعيي   

https://t.me/Dimensions77 

 قناة قدرات جامعيي   

https://t.me/Dimensions66 

 المعرفية قروب القدرة 

https://t.me/Dimensions33 

 قناة القدرة المعرفية 

https://t.me/Dimensions72 

 ذكار أ قناة 

https://t.me/Dimension7islam 

ي عىل تويت  
 تابعون 

https://twitter.com/Dimensions72 
 

 تجارب أعضاء دايمنشن 

 لمشاهدة تجارب األعضاء مع مجموعة دايمنشن اضغط عىل الرابط

https://t.me/Dimensions22 
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 وتيوبعىل الي1442تجميعات اختبار عام 
 

 

 

 

 

 

 

 عىل اليوتيوب1441ام جميعات اختبار عت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفيديو 

 األول

  واضغط على الرابط لمشاهدة الفيدي

GLxuc4-EU-https://www.youtube.com/watch?v=e 

 

 

الفيديو 

ي ال
 ثان 

  ولفيدياضغط على الرابط لمشاهدة ا

https://www.youtube.com/watch?v=irYjeFRrTRc 

 

 

الفيديو 

 ثالثال

  ولمشاهدة الفيدياضغط على الرابط 

ch?v=zJtlTfmkTn0https://www.youtube.com/wat 

 

 

الفيديو 

 الثثال

  واضغط على الرابط لمشاهدة الفيدي

https://www.youtube.com/watch?v=PjuimoMt74I 

 

 

الفيديو 

 رابعال

  واضغط على الرابط لمشاهدة الفيدي

https://www.youtube.com/watch?v=0v1xRz3FC_o 

 

 

الفيديو 

 خامسال

  واضغط على الرابط لمشاهدة الفيدي

https://www.youtube.com/watch?v=sD8vIiICvEM 

 

 

الفيديو 

 األول

  واضغط على الرابط لمشاهدة الفيدي

https://www.youtube.com/watch?v=h6ael2gjQXk 

 

 

الفيديو 

ي 
 الثان 

  واضغط على الرابط لمشاهدة الفيدي

https://www.youtube.com/watch?v=OPx_Nm9CEdc 
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ا  مجانية عىل اليوتيوب  تمحاض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةا  لمحاض 

 األوىل

  واضغط على الرابط لمشاهدة الفيدي

hvcE-https://www.youtube.com/watch?v=i_2Kya 

 

 

ة  المحاض 

 ثانيةال

  والفيدي اضغط على الرابط لمشاهدة

https://www.youtube.com/watch?v=Xuwm3eeEsVY 

 

 

ة  المحاض 

 ثالثةال

  ولمشاهدة الفيدياضغط على الرابط 

/watch?v=q193fSIi46Qhttps://www.youtube.com 

 

 

ة  المحاض 

 رابعةال

  ولرابط لمشاهدة الفيدياضغط على ا

https://www.youtube.com/watch?v=A1yWPwfoUnY 

 

 

 ةالمحاض  

 خامسةال

  واضغط على الرابط لمشاهدة الفيدي

w.youtube.com/watch?v=mwhygUohgoIhttps://ww 

 

 

ة  المحاض 

 سادسةال

  واضغط على الرابط لمشاهدة الفيدي

https://www.youtube.com/watch?v=dZvI6iuN1eA 

 

 

ة  المحاض 

 سابعةال

  والرابط لمشاهدة الفيدياضغط على 

https://www.youtube.com/watch?v=YdVqkC_5qjU 
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 المقدمة

ف ا  ألنبياء والمرسلي   : الحمد هلل رب العالمي   والصالة والسالم عىل أشر

 ،   1-قييم لمعرفية ت القدرة ا  اختبار ل البسيط والذي يتضمن تجميعات اختبارات أتقدم بهذا العم

   والمواضيع الموجودة بكل قسم .  االختبار ذكر هنا أقسام أ سوف

 كالتاىلي :   االختبار  أقسام
 

أقسام  
 االختبار 

ــــم   مواضيــــــع كـــــــــل قســـ
عدد األسئلة بالتقريب لكل  
قسم وتختلف من اختبار لـ  
 اختبار  ولكن بشكل عام 

القدرة  
 اللفظية 

 مرادف الكلمة .1
 الكلمة  د ض .2

  6ضدها من  مرادف الكلمة و 
 كلمة   12إىل 

ي  .3
 : قطع وعليها أسئلة االستيعاب اللفظ 

قطع وكل قطعة   7إىل  4من
 اسئلة  5إىل   3عليها من 

ي  .4
 فقرة  25إىل  18من  اكمال الجمل الناقصة : االستدالل اللفظ 

القدرة  
 الكمية 

ة المئوية  : أسئلة ذكاء عامة + أسئلة عن النسبالعمليات الحسابية   .5
 كسور + أسئلة عن ال

 فقرات  20إىل  10من 

 فقرة  20إىل  15من  : إكمال السالسل الناقصةسالسل األرقام  .6

 فقرات  7إىل   5من  رسومات بيانية وجداول عليها أسئلة  : تفست  البيانات  .7

القدرة  
 االستداللية 

ي  .8
 قرة ف 15إىل  10من  :  اشكال والمطلوب إيجاد الشكل التاىلي االستقران 

 فقرة  20إىل  15من  ية ويتطلب حلها بالمنطق ة منطق : أسئلاالستنباطي  .9

القدرة  
 المكانية 

 فقرة  15إىل  10من  اشكال والمطلوب إيجاد الشكل المماثل  : العالقات المكانية  .10

ي   .11
  : مكعب مفرود والمطلوب إيجاد المكعب الصحيحالتصور المكان 

 أو العكس 
 فقرة  25إىل  20من 

 

 دقيقة 27دقيقه إىل   25يقارب من   كل قسم ما   خمسة أقسام ر  االختبا

 كل قسم يوجد فيه أسئلة متنوعة .. 
ً
 أيضا
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 المحتويات

 3 .......................................................................................................... على اليوتيوب1442تجميعات اختبار عام 

 3 .......................................................................................................... على اليوتيوب1441تجميعات اختبار عام 

 4 .................................................................................................................... محاضرات مجانية على اليوتيوب

 5 ....................................................................................................................................... سام االختبار كالتالي :أق

 7 ............................................................................................................................................. مرادف الكلمات 

 8 .............................................................................................................................................. الكلمة وضدها 

 10 ......................................................................................................................................... االستدالل اللفظي 

 18 ............................................................................................................ ل اللفظي  ستدال أسئلة اال  مفتاح إجابات

 19 ............................................................................................................................................سالسل األرقام 

 24 ............................................................................................................... أسئلة سالسل األرقام  مفتاح إجابات

 25 ....................................................................................................................................... العمليات الحسابية

 44 ........................................................................................................... عمليات الحسابية ئلة الأس مفتاح إجابات

 46 ................................................................................................................................................. االستنباط 

 56 ..................................................................................................................... أسئلة االستنباط   مفتاح إجابات

 57 ........................................................................................................................................ االستيعاب اللفظي 

 57 ...................................................................................................................................... القطعة األولى :

 58 ...................................................................................................................................... القطعة الثانية : 

 59 ...................................................................................................................................... القطعة الثالثة :

 62 ..................................................................................................................................... القطعة الرابعة : 

 63 ................................................................................................................................... القطعة الخامسة :

 65 ................................................................................................................................... القطعة السادسة : 

 66 .................................................................................................................................... القطعة السابعة :

 67 ..................................................................................................................................... لثامنة : االقطعة 

 69 .................................................................................................................................... القطعة التاسعة :

 70 .................................................................................................................................... القطعة العاشرة : 

 73 ............................................................................................................................. رة : القطعة الحادية عش

 74 ............................................................................................................................... عة الثانية عشر :القط

 74 ............................................................................................................ أسئلة استيعاب المقروء  مفتاح إجابات

 76 ........................................................................................................................................... تفسير البيانات

 85 .............................................................................................................. البياني أسئلة التفسير  مفتاح إجابات

 86 ........................................................................................................................... األشكال   العالقات المكانية +

 109 ..................................................................................................................... أسئلة األشكال  ح إجاباتتامف

 109 ...................................................................................................................................... أسئلة األشكال

 110 .......................................................................................................................... ( المكعبات) التصور المكاني

 121 ................................................................................................................... أسئلة المكعبات   مفتاح إجابات

 121 ............................................................................................................................................. الخاتمة
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 مرادفها  الكلمة  مرادفها  الكلمة 

 
 
  بال  رث

 
  فند ي

 
 بطل ي

م  شك او شبهة ريبة   جوع  ض 
 عزم  ه هم   طويالت باسقات 

 تجهز  تأهب  وفاق وئام 
 القليل  اض الت    إكراه قس 

 أطل  / ظهر برز  ة عالي سامقة 
ق  حسن الخلق او اللطافة  دماثة  الطيش  الت  

 ذكي  حصيف  سقطه كبوه 

ة   حذر او احتياط او تحرى  توخ   تسوية  مقاص 
 ملظ حيف  الظلم اإلجحاف 

 يميل  يحيف  الحق  اليقي   
 أو استثن   زحزح

 
ّح

َ
ال أو ن

َ
ز
َ
 يمتنع  يستنكف  أ

ك زعزع   حر 
 
ز
َ
 و رفقأو لي   أ تؤدة هوادة  ،ه

 انتسر  راج  فقة امو  مة ء موا 
 خوف أو شك  ارتياب  خالص او صاف   محض 

 جديد  قشيب  العتيق الباىلي 
  حلكة 

 
 حبيب  خدين  لمة ظ

  وال ن  
َ
يف  البخ  طاء ع  الرجل السر

 امتنع  استنكف  تأكيد  ت تثبي

  رجع  نكص 
ّ
 دبر أ توىل

ف / سيادة سؤدد ثابت / غت  منتسر  كسد  مجد/شر
ق  استوىل  استحوذ 

ّ
 تصنع  تمل

 واسع او رحب  فضفاض  حقيق  جدير 
 إطالة و أاسهاب  االطناب  تخويف  تهويل 

 و تصدىأواجه  تعرض  أحرى  أجدر 

 و متي   أعريض  سميك  فسد حبط 
 الظالم  الغاشم  تسهيل  تهوين 

 
َ
 ر  ج

َ
  د

 
  رث

 
ق
َ
 الحامل  وق ع

  رديء  شيص
َ
ق  السحاب  اق الع 

  اجتمع  احتفل 
 
ق  العصيان  وق الع 

 مة األحجار الكري يقق  العَ  اعتماد  كونر  

 تحريض او التحريش  تأليب  تصفية  تطهت  

 استياء  امتعاض  جهبذ  خبت  
 

 مرادف الكلمات 
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 مرادفها  الكلمة  مرادفها  الكلمة 

 خالص  محض  االقتداء  التأسي 
 دفس حبط  مال  جنح 

 دنا  أزف  شجاع  باسل 

ة كبوة  تر
َ
 إكراه قس  ع

متىل    خالية  خاوية  فائض  م 

صن  قرص أسف ندم رج/ح 
 
 إيوان/ب

 رخيص/زهيد/قليل  بخس  اقتحام/اكتساح  اجتياح 

 القت   رمس  اختف   توارى
 يرجع  يؤول  ضعف/تعب  وهن 

 الفقر  فاقه  ينكشف  يتجىل 

 عبوس  مقطب  بذيء اللسان  سليط 
 ينعم  يرفل  غاب  أفل 

    
 

 

 

 

 ضدها  الكلمة  ضدها  الكلمة 

ب او بارك او ابتهج  مقت 
 
 قشيب  – جديد  باىلي  ح

 
 
 أظهر  كظم  جديد  رث

 ة اجاد قصور بشوش  قطب م  
 ادخار  تبديد  تحقت   تبجيل 

 تنفيذ  –تطبيق  تنظت   ازدهر او انتعش  باخ 
ستهت   مهتم  ستخف،م   كسد راج  م 

سع  متوان    ظهر توارى م 

 قلل  أغزر انتصار  تثبيط 
ي  حصيف   ثراء  إمالق غن 

حت   تهدئة  تأليب  حالل  س 
 الخصب  الجدب  نفيس  –باهظ  -ثمي    بخس 

 ثبت  أزاح  صحة  –راحة  وصب 

 االختالف  التكافؤ  ة كبت   لمم 
 أشفق جار  الذاتية  الموضوعية 

  

 

 
 الكلمة وضدها
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 ضدها  الكلمة  ضدها  الكلمة 

 أفلت  قبض  إهانة / تحقت   تبجيل 
ء  المطبوخ  ي

 يبة ر   يقي    الن 

 مختلط  محض  شعة  / تعجل  هوادة 

 راج / انتسر  كسد قبول  استنكاف 
 االنتصار  الهزيمة  جبان  شجاع 

 م   عتل م   تأمن  تخشر 
 
 عاف

 تردد / تكاسل/تهاون تأهب  علم  جهل 

مل / بغيض شائق بعتر  لملم  نفر/م   م 
 كره  محاباة  اإلختالف  التكافؤ 

 ناجح  فاشل  تقدم  تراجع 
 طاهر/عفيف  بذيء  عادل  غاشم 

 األمل / الرجاء  القنوط  ائف جبان/خ جريء 

س / زلزل  تكريس  رضا              سخط 
 
 زعزع / دن

 جديد  تليد  تقدم  تراجع 

 
ً
  زاهدا

ً
 فسيح  ضيق  راغبا

  عرفان 
 
 خضع  هيمن  كران ن

 
 
  طي   ب

َ
 موحش  ونيس  م ش  ب

 جبان  مغوار  العز  الذل 
 
ً
تلك   حثيثا /م 

ً
 وثوق  ارتياب  بطيئا

 استوت مالت  قيام/نهوض  كبوة  
 السؤدد  العبودية   نثور  نستكي   

 البخل  الندى  حقت   جدير 
غاير   متوهج  خافت  شبيه  م 

 خصب  جدب رحل  نكص 

 تهدئة  تأليب  خافت  أبلج 

  تألق 
َ
 خ
َ
 ابتعد  أزف  ت ف

 تعقل  طيش  أمان  الرهبة 
 يدخر  يبدد  عجز  قدرة

 هدوء  صخب  منافس/خاذل/تارك  ظهت  

 إهمال/تمهل  االستعداد  أظلم/خافت  أبلج 
   كثت   بخس 
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 األول سؤال ال

ي له  ................. يظهر له ن هللا يهلك االنسان فإ
 ................. ويخف 

   نجاته _ هالكه  ( أ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي ال
 سؤال الثان 

م أن سوء الحظ ال .......... بسوء الحظ ، فال يوجد.............. من غت  جهد ، فال تتوه

 ..............لك 

 مخرج  –تقدم  –تتعلق عذر                                    ب(  –انجاز  – أ(تتمسك

 معي    – ارتقاء -تعتذرعائق                                      د(  -وق تف – تتعللج(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سؤال الثالث لا

ه رؤية................. عن  يجب أن ينظر المدير إىل اإلدارة كوحدة...............وأال تحجب

 .....  رؤية.............. 

 الكليات  –الجزئيات  –متكاملة  ب(                              الفروع –األصول  –متوازنة أ(

 اإلخفاقات  –النجاحات  –موضوعية   د(          يجابيات          اإل  –السلبيات  –مستقلة ج(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سؤال الرابع ال

ي طريق .............. 
 
ي طريق ............خت  من أن تكون غزال ف

 
 خت  لك أن تكون سلحفاة ف

ي         ب( –أ(الطريق المستقيم 
 طريق الخطأ –صحيح طريق الالطريق المنحن 

ء  –د(الطريق السيــــع                 الطريق مشوه –واضح  ج(الطريق  الطريق البظي

 

ي  
 االستدالل اللفظ 
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 سؤال الخامس ال

ي تستحق ............. لتشجيع بد أن يكو أحيانا ال 
ن الثناء ................. عىل اإلنجازات الن 

 أصحابها والحث عىل .............. بهم 

 الوثوق   –الثناء  –جماعيا   ب(                           القتداء         ا –المدح  –شيا أ(

 ج(
ً
 االفتخار –المالحظة  –فرديا   د(          االقتداء                     –اإلطراء  – علنيا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السادس سؤالال

عمال يتم توزيعها بشكل .................. وعمىلي ، ويقلل من ن األ أمن فوائد التنظيم ، 

ي التخصصات ويحدد العالقات بي   .................... 
 
 اد المنظمة . ر فأف

ي ان أ(  التعقيد            –علمي  ب(االزدواجية                              –سيان 

 التكدس  –مدروس د(        التعدد                               –بسيط  ج(

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   السؤال السابع 

ي يرتكز عليها بناء ثروة ..... ..... الموظف هو 
ي  الن 

 عجلة العمل؟  ........ الوطن وهو اليد الن 

 تدير  – ةالدعام ب(                     تثبت                     – أ(القاعدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   الثامن  سؤالال

ه من  ......... خطاء أ يتعلم الحكيم من  ن   و من ال يتعلم م........ خطاء أو يتعلم غت 

 ن يتعلم. أ .......... هالشيئي   

  نفسه، نفسه، محال الحكيم ، صعب                  ب( نفسه ،  أ(

ه، نفسه، محال ج( ه، الحكيم، صعب د(                         غت   غت 
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 المهندس / إبراهيم محمد الزهراني  

 مها للبيعمجانية وال يحق ألي شخص استخدا*مالحظة: ملفات دايمنشن العامة *
 12 وعىل ذلك جرى التنبيه!! أو للدورات المدفوعة 

   تاسع السؤال ال 

ي ...  
 
ي .......... توفر عليك ساعات ف

 
 ........ دقيقة واحدة تقضيها ف

 التفكت   -ت  لتدبب( ا       التخطيط                  –العمل أ(  

تيب -ج( المراقبة   التنفيذ  -د( التخطيط                         الت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السؤال العاشر 

ي صوره وأشكاله ، ويختلف ..... 
 
 ........ الختالف ................. يتنوع .............. اإلداري ف

 مدى صالحياته ظف و المو 

 نوعية   –شكله   –مستوى                         ب(القرار  –حجمه  –أ(الفساد 

 شخصية –مقداره  –د(العمل                         جنس        –نوعه  – ج(النجاح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 السؤال الحادي عسر 

ألنه سيصبح أكتر ا ............. معه فيم لمحاورك أنك قد ........... ي   إلقناع فب ذا أردت اا

 .............لإلقرار بوجهة نظرك . 

  –يطرح  –تتفق أ(     
ا
  -يرفض –ب( تتناغم               ميل

ً
 استعدادا

  -يذكر –ج(  تختلف 
ً
  –يدعي –د(   تتباين              جنوحا

ا
  قبول
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ي 
 عسر  السؤال الثان 

ي العمل ، .............. عندما تتوافر  
 
  .......... للموظفي   ، و  .......... .. د زيت المناسبة ف

 استبقائهم. 

 يقل  -حركة  -ب( األموال     درجة             –موافقة  -الخدمات أ( 

 فرص   -اإلنتاجية  -د( الحوافز                      شعة  –كفاءة   -ج( الراحة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 عسر  الثالثسؤال لا

ي الحياة بل وسيلة ألن المال صديقك إذا ...........وعدوك إذا  
 
ال تجعل المال هدفك ف

 ......... 

 انفقته  –جمعته ب(                                    ابليته –أ(ادخرته 

 قربته  –خدمته                          د(بعدته  –ج(استخدمته 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عسر   الرابعالسؤال 

ذين وعة من............. الالطبقة االجتماعية هي ذلك القطاع من المجتمع الذي يضم مجم

ي مكانتهم االجتماعية . يتصفون بقدر كبت  م
 
 ن ............ ف

 التجانس  –د ب(األفرا                             .التواضع –أ(األفراد 

 الواقعية   –الشفافية                              د( البسر  – ج(البسر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الخامس عسر السؤال 

.............من أكتر المواقف  
ً
 ستجد دوما

ً
إذا كنت تؤمن بأن أمامك ................ فحتما

........ . 

  – أ(مبادرات
ً
  –ب(امتيازات             سهولة –تخوفا

ً
 إنجاز  –مهربا

  –مرهقة                   د(خيارات  –فرج  –ج(نجاح 
ً
 صعوبة  –مخرجا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عسر   السادسالسؤال  

ي العمل أنواع ،
 
.من الناس والذي يبحث  صلحته وهو ........ الذي ال يبحث عن م الناس ف

عن مصلحته ومصلحة الجميع هو ..........الناس والذي يبحث عن مصلحته فقط هو 

 .........الناس

 اشر   –أفضل  –ب(اكرم                            .قليل –بعض  –أ(كل 

 اجي    –أبغض  -تر اشر                        د( أك –أفضل  –ج(بعض 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 عسر   السابعالسؤال 

ء حن  من أوقات ........... نخا ي
ء ومن أي سر ي

 ا من............. ليهف عنخاف من كل سر

 النهاية  –السعادة أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سر السؤال الثامن ع

 قد يرى بعضهم التسامح ........... لكن ثق أن التسامح يحتاج قوة أكت  من ............... 

 البطش  –ة االنتقام                         ب(محمد –أ(انكسار 

 الصفح  –الغضب                      د(انهزام  – ج(انتصار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال التاسع عسر  

 ...............  الوقت هو األحداث ........... ثم وهو مصدر............. وهو حق متساوي بي  

 جميع  ال –عدل  –أ(المتتابعة 

  الناس  –متغت   –ب( المتالحقة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 20السؤال 

 ن الغد........... المالمح .... المستقبل ليست عمليه سهله أل.... عمليه ... 

 قوي   –ثرى                                   ب(قبول  –أ( معرفه 

 غامض   –د(استطالع                                   باهت  –ج(رفض 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المهندس / إبراهيم محمد الزهراني  

 مها للبيعمجانية وال يحق ألي شخص استخدا*مالحظة: ملفات دايمنشن العامة *
 15 وعىل ذلك جرى التنبيه!! أو للدورات المدفوعة 

     21ال سؤ ال

الروم ، وأيدي الصي   ، وقلوب الفرس ، العبارة   سورؤو نزلت الحكمة عىل ألسن العرب، 

ي 
 : تعن 

.........وتمت   الفرس ـــــــــــ............. وتمت   الصي   ب ــــــــــــب ........وتمت   الرومـــــــــــتمت   العرب ب

 ........... ـــــــــب

ة الكالم  .أ ي العمل  –الذكاء  –كتر
 
 المشاة  قوة –السعة ف

 الفن   –العمل  –الحكمة والفلسفة  –الفصاحة  .ب

 المهارة  –الفطنة   –العمل  –اللغات  .ج

 الجرأة  –رة العمل مها –غزارة الشعر  –حسن التذوق  .د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 22السؤال 

ات اال يجب أن تكون األهداف  ...............لجهة العمل وقابلة ............ ألجل يجية ست 

 تسهيل عملية ........... 

 التنظيم  -للتطبيق  –مثالية  .أ

 الدعم    –للتحوير  –محورية  .ب

 التخطيط  -للتنفيذ  –ة مرن .ج

 الرقابة  -للقياس  –واقعية  .د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 23ؤال س

ي ............. 
................ فليتوهم أن  ي

  من يعتقد أن 

 اعتذرت له  –سأت إليه اأ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 24سؤال 

 إذا تكلمت ................فإنك قد ................المحاور ولكن ال تستطيع.............برأيك  

 قناعه إ –تسكت  –بانفعال أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المهندس / إبراهيم محمد الزهراني  

 مها للبيعمجانية وال يحق ألي شخص استخدا*مالحظة: ملفات دايمنشن العامة *
 16 وعىل ذلك جرى التنبيه!! أو للدورات المدفوعة 

 25سؤال 

ي ألالحرية تشغل مس
ة من.........االنسان   ..........بمتطلبات الحياة عالقة ن لها احة كبت 

 قوية                    –الرصاع  .أ

 بسيطة  –التفكت   .ب

 قريبة        –الفكر  .ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  26السؤال 

ي ساعة الموت ولوال 
 
ي ساعة الميالد ما كان البكاء ف

 
  ......ما األمل بدوام ........  لوال السور ف

ي ، ما كانت ترحة..............  كان
 
 الجزع من الفقر ولوال فرحة التالف

  االشتياق  –ب(الحياة    العذاب                          –أ(الحال 

     الفراق  – الموت                          د(الغن   –ج(الصحة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  27السؤال 

ي مجال ............وأصبحت ذات كفاءة عالي
 
ة ............شعة حدثت عىل الناس تطورات ف

ي قطعها 
 
ار األرض ومراعاتها أسباب المسافات وتقريب المسافات بي   أقط الصوت ف

ي تحملها 
 السالمة لألرواح الن 

     تجاوزت   –تفوق                          ب( االتصال  –أ(النقل 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  28السؤال 

 ............ األطراف  ... وتبدو السماء كالبحر.. تبدو الشمس كالنار ....... 

امي                           –المتوهجة  .أ
 المت 

 القريب  –المتوهجة  .ب

ي            –المشتعلة  .ج
 
 الصاف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المهندس / إبراهيم محمد الزهراني  

 مها للبيعمجانية وال يحق ألي شخص استخدا*مالحظة: ملفات دايمنشن العامة *
 17 وعىل ذلك جرى التنبيه!! أو للدورات المدفوعة 

      29السؤال 

 .......من سمات...................... كما أن الحلم من سمات الصبور فإن ....... 

   الجاد  –الحكيم                                ب(الحزم  – أ(التهور 

 الحاسد  –د(األناة                االجتهاد              –ج( الطالب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 30السؤال 

ة من  .مؤثرة ، لكن ضف الوقت الطويل أمام شاشتهة .......... التلفاز وسيل الصغت 

 أعظم............... 

 استعداداته  –إنجازاته                      ب( دعائية  –أ(ترفيهية 

 مساهماته   –سلبياته                       د(تطويرية  –ج(إعالمية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 31السؤال 

 ....................  نما تكسبهإال تجت  الطفل عىل.......... 

ام أ(  الحب  ب –االحت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 32السؤال 

ة إال 
 
ي العف

 
ي المال إال مع الجود ، وال ف

 
ي القول إال مع الفعل ، وال ف

 
  مع............... ال خت  ف

 ب( الفزع                ج( البطش                        د( الكرم                    أ(الَوَرع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 33السؤال 

 ..  و........  ان العلم هو مصدر ......... الطريق ويصنع الحضارات وينهض بالفرد 

ء  .أ ي
 المجامع  -يض 

 المجتمعات  -يفسح  .ب

 االمم  -ينت   .ج

 شعوب  –سلك  .د
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 34السؤال 

ي يمكن ........... 
ورية الن   ........... النفط عملية من العمليات الرص 

 النفط الخام بها و............ المركبات العديدة المرغوبة منه   

 تكرير _ معالجة _ استخالص أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 االجابة  السؤال االجابة  السؤال

 ج 2 أ 1
 ب  4 ب  3
 أ 6 ج 5
 ج 8 ب  7
 أ 10 د 9
 د 12 أ 11
 ب  14 ج 13
 ج 16 د 15
 أ 18 أ 17
 د 20 ب  19
 د 22 ب  21
 أ 24 أ 23
 د 26 أ 25
 أ 28 أ 27
 ج 30 ب  29
 أ 32 أ 31
 أ 34 ج 33

 

 

 بات مفتاح إجا

ي 
 أسئلة االستدالل اللفظ 

 

 مجموعة

 دايمنشن

 التعليمية
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1-    ، . . .32  ،16  ،8   ،4 

 66د(                        56ج(                           64ب(                    53أ(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2-    ، . . .38  ،31  ،24  ،17   ،10  ،3 

 45د(                       34ج(                          48ب(                    42أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 211د(                    182ج(                         240ب(                    219أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4-      ، . . .44  ،16  ،6   ،2  ،1 

 113د(                        64ج(                         120ب(                    88أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

5-      ، . . .5  ،3   ،2  ،1  ،1 

 6د(                       12ج(                             10ب(                     8أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6-      ، . . .40  ،13  ،4   ،1 

 96د(                    121ج(                           112ب(           119أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سالسل األرقام 

 اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو 

 ا اضغط هنلمشاهدة شرح السؤال فيديو 

 اضغط هنا لسؤال فيديو لمشاهدة شرح ا

 اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو 

 اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو 

ح بالفيديو  لمشاهدة السر

 لجميع أسئلة سالسل األرقام
 

 اضغط هنا

 اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو 
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 المهندس / إبراهيم محمد الزهراني  

 مها للبيعمجانية وال يحق ألي شخص استخدا*مالحظة: ملفات دايمنشن العامة *
 20 وعىل ذلك جرى التنبيه!! أو للدورات المدفوعة 

7-      ، . . .46  ،53  ،61   ،70  ،80 

 32د(                        42ج(                             40ب(                 36أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8-    ، . . .64  ،8  ،16  ،4  ،8   

 56د(                         48ج(                            36ب(              32أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9-  ، . . .30  ،25  ،15   ،10 

 50د(                          45ج(                            40ب(              35أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10-    84  ،76  ،67  ،57   . . . ، 

 46د(                         51ج(                             47ب(             48أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11-    19  ،17  ،22  ،20    . . . ، 

 24د(                          18ج(                      23ب(                    25أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12-    11  ،16  ،26  ،31   ،41  . . . ، 

 47د(                         46ج(                       48ب(                   52أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13-    4   ،11   ،30  ،67  ،128  . . . ، 

 224د(                    215ج(                      219ب(          221أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14-    1   ،1  ،2  ،6  ، . . . ،120 

 1د(                       24ج(                     18ب(                   12أ(
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 المهندس / إبراهيم محمد الزهراني  

 مها للبيعمجانية وال يحق ألي شخص استخدا*مالحظة: ملفات دايمنشن العامة *
 21 وعىل ذلك جرى التنبيه!! أو للدورات المدفوعة 

15-    9 ،  16   ،25  ،36  . . . ، 

 40ج(                       42(  ج                      49ب(                45أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

16-    1  ، . . . ،7   ،21   ،24  ،72 

 2د(                          3ج(                       5ب(                   4أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

17-      ، . . .37  ،24  ،12  ،1   

     55د(                          64ج(                       73ب(              51أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

18-    3  ،10  ،17  ،24   ،31  ،38  . . ،  . 

 45د(                        49ج(                      42ب(                47أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

19-   ، . . .9  ،16  ،25   ،36  ،49   

 7(  د                         5ج(                          4ب(               6أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20-    8  ،28  ، . . . ،14  ،14   ،6  ،17  ،3   

 12د(                          8ج(                           9ب(              11أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

21- 3  ،6   ،9  ،12  . . . ،            

 16د(                        15ج(                        14ب(             17أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22- 4،12،000،6،16،3،32 

 18د(                         9ج(                           8ب(              6أ(

 اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو 

 اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو 

 اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو 

 اضغط هنا ديو لمشاهدة شرح السؤال في

 اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو 

 اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو 

 اضغط هنا هدة شرح السؤال فيديو لمشا

 اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو 

 اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو 
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 المهندس / إبراهيم محمد الزهراني  

 مها للبيعمجانية وال يحق ألي شخص استخدا*مالحظة: ملفات دايمنشن العامة *
 22 وعىل ذلك جرى التنبيه!! أو للدورات المدفوعة 

23-      . . . . . ،2،7،17،37 

 88د(                  83ج(                  77ب(                  72أ( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

24-      -1،1 ،2 ،4  ،5  ،00000 

 25د(                      21ج(                    10ب(                      6أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

25-     2،4،13،26،35،70،0000 

 79د(                     73ج(                   75ب(                    71أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

26-  19،12،24،17،00000 

 30د(                  24ج(                        18ب(                    34أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

27-    18  ،11  ،7  ،4 ،3   ،00000 

 2د(                     1ج(                          1-ب(                       0أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

28-  3،16،42،0000 

 72د(                   67ج(                         94ب(                   84أ(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

29-  00000 ،4  ،7  ،9   ،10   

 2د(                           3ج(                         6ب(                      أ(صفر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

30-    00000 ،32   ،16   ،8  ،4   

 66د(                        56ج(                          64ب(                        53أ(

 اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو 

 اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو 

 اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو 

 اضغط هنا شرح السؤال فيديو لمشاهدة 

 اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو 

 اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو 

 اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو 

 اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو 

https://t.me/Dimensions72
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2150
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2236
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2282
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2331
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2375
https://youtu.be/zJtlTfmkTn0?t=13
https://youtu.be/zJtlTfmkTn0?t=89
https://youtu.be/zJtlTfmkTn0?t=2530
https://t.me/Ibrahimm2030
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2150
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2236
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2282
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2331
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2375
https://youtu.be/zJtlTfmkTn0?t=13
https://youtu.be/zJtlTfmkTn0?t=89
https://youtu.be/zJtlTfmkTn0?t=2530
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2150
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2150
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2236
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2282
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2331
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2375
https://youtu.be/zJtlTfmkTn0?t=13
https://youtu.be/zJtlTfmkTn0?t=89
https://youtu.be/zJtlTfmkTn0?t=2530
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2150
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2236
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2236
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2282
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2331
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2375
https://youtu.be/zJtlTfmkTn0?t=13
https://youtu.be/zJtlTfmkTn0?t=89
https://youtu.be/zJtlTfmkTn0?t=2530
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2150
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2236
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2282
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2282
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2331
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2375
https://youtu.be/zJtlTfmkTn0?t=13
https://youtu.be/zJtlTfmkTn0?t=89
https://youtu.be/zJtlTfmkTn0?t=2530
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2150
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2236
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2282
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2331
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2331
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2375
https://youtu.be/zJtlTfmkTn0?t=13
https://youtu.be/zJtlTfmkTn0?t=89
https://youtu.be/zJtlTfmkTn0?t=2530
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2150
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2236
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2282
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2331
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2375
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2375
https://youtu.be/zJtlTfmkTn0?t=13
https://youtu.be/zJtlTfmkTn0?t=89
https://youtu.be/zJtlTfmkTn0?t=2530
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2150
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2236
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2282
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2331
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2375
https://youtu.be/zJtlTfmkTn0?t=13
https://youtu.be/zJtlTfmkTn0?t=13
https://youtu.be/zJtlTfmkTn0?t=89
https://youtu.be/zJtlTfmkTn0?t=2530
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2150
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2236
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2282
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2331
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2375
https://youtu.be/zJtlTfmkTn0?t=13
https://youtu.be/zJtlTfmkTn0?t=89
https://youtu.be/zJtlTfmkTn0?t=89
https://youtu.be/zJtlTfmkTn0?t=2530
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2150
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2236
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2282
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2331
https://youtu.be/nEjskPPdE7M?t=2375
https://youtu.be/zJtlTfmkTn0?t=13
https://youtu.be/zJtlTfmkTn0?t=89
https://youtu.be/zJtlTfmkTn0?t=2530
https://youtu.be/zJtlTfmkTn0?t=2530


 المهندس / إبراهيم محمد الزهراني  

 مها للبيعمجانية وال يحق ألي شخص استخدا*مالحظة: ملفات دايمنشن العامة *
 23 وعىل ذلك جرى التنبيه!! أو للدورات المدفوعة 

31-    2400  ،1200 ، 400  ،100 ،00000   

 60د(                         40ج(                      20ب(                        10أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

32-  249 ،00000   ،33  ،15 ،9   

 125د(                       66ج(                       87ب(                       39أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

33-      ،......24  ،16  ،12  ،10 

 40د(                       32ج(                       30ب(                      27أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

34-  10  ،6   ،4  ، ......... ،2.5 

 2.75د(                        3ج(                     3.5ب(                3.75أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

35-    1  ،6  ،16  ،31   ،51  ....، .... 

 70د(                       60ج(                     76ب(                    87أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

36-  1  ،2  ،2  ،1  ،3  ،0  ،4  ........، 

 1- د(                        1ج(                       3ب(                    5أ(
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 االجابة  السؤال االجابة  السؤال

 د 2 ب  1
 ب  4 أ 3
 ج 6 أ 5
 أ 8 ب  7
 د 10 ب  9
 ج 12 أ 11
 ج 14 ب  13
 ج 16 ب  15
 د 18 أ 17
 أ 20 ب  19
 ب  22 ج 21
 د 24 ب  23
 أ 26 د 25
 ب  28 ج 27
 ب  30 أ 29
 ب  32 ب  31
 ج 34 د 33
 د 36 ب  35

 

 

 

 

 

 

 مفتاح إجابات 

 أسئلة سالسل األرقام

 

 مجموعة

 دايمنشن

 التعليمية
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  السؤال األول   

ن المسافة بي   كل صندوق  صندوق عىل خط مستقيم واحد بحيث تكو  15وضعت 

ات ؟  سم فكم تكون المسافة بي   الصندوق50واآلخر  األول واألخت  بالمت 

 6د(                            7ج(                        8 ب(                     7.5أ(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي 
 السؤال الثان 

لفئات عدد ا ريال  وكان 10ريال ،  50ريال ،  100من فئة  .  ريال 480شخص لديه 

 متساوية فكم عدد فئة كل نوع ؟

 3د(                           4ج(                           6ب(                         5أ(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثالث السؤال ال 

األصىلي ، كم تمثل  ريال من السعر  300تم خصم مبلغ  3000جهاز حاسوب سعرة األصىلي 

 نسبة الخصم ؟  

 %7د(                         %10ج(                         %15ب(                   %5أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 العمليات الحسابية 

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو

ح بالفيديو  لمشاهدة السر

 لجميع المسائل " الجزء األول "
 

 اضغط هنا

 ح بالفيديولمشاهدة السر 

ي "
 لجميع المسائل " الجزء الثان 

 

 اضغط هنا
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 رابع السؤال ال

ي ا ىل النصف بعد مرور ساعتي   ،إتتحلل مادة 
 
مرور  جم فبعد  1280لبداية فإذا كان وزنها ف

 ساعات كم يكون وزنها ؟  8

 90د(                          75ج(                         60ب(                    80أ(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خامس السؤال ال

 ؟ المصافحات، كم عدد  مرة واحدة اشخاص قاموا بمصافحة بعضهم البعض 6

 12د(                          10ج(                          15ب(                    14أ(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سادس السؤال ال

 لف ؟أ 500من  لف كم يمثل نسبه مئويةأ50

 %15د(                    %          5ج(                   %  20%                    ب(10أ(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سابع السؤال ال

بن  أيام واال  6األول يزور والديه كل بن ثالثة أبناء متفرقي   فإذا كان اال بوين و أ أشة تتكون من 

ي كل 
 يوم ؟ 60فكم مرة سوف يلتقون خالل  م ،أيا  3كل   بن الثالثأيام واال  5الثان 

 د( مرتي                        ( اربــع مراتج              ث مراتب( ثال أ(خمس مرات           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثامن السؤال ال 

خالل  2500لتوفت  مبلغ وقدره  10000ماهي نسبة التوفت  المئوية من راتب شهري قدره 

 خمس شهور ؟ 

   %15د(                      %6ج(                           %5ب(               %10أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المهندس / إبراهيم محمد الزهراني  

 مها للبيعمجانية وال يحق ألي شخص استخدا*مالحظة: ملفات دايمنشن العامة *
 27 وعىل ذلك جرى التنبيه!! أو للدورات المدفوعة 

 

 تاسع السؤال ال 

 كم مجموع الصناديق ؟   صناديق  ، 5صناديق وكل منها بداخله  7صندوق بداخله 

 40د(                              24ج(                       43ب(                    36أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عاشر السؤال ال

ي الساعة 
 
لمت  ع ذا إت لندن بتوقي 6قيت الرياض ووصلت بتو  4أقلعت رحله من الرياض ف

 ؟ساعات كم تستغرق الرحلة  3ن فرق الوقت بي   الرياض ولندن أ

   7د(                                    5ج(                       6ب(                       4أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حادي عسر السؤال ال

ع لشخص أرض بقيمة  عىل كل صفقة ، با  0.008ل، ويأخذ عمولة ريا 6000خالد راتبه 

ي هذا الشهر؟ 210000
 
 ريال فكم مجموع دخله ف

 9650د(                           7680ج(                     11500ب(                6700أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي عسر السؤال الث
 ان 

لو كان راس القطار بمنتصف النفق فكم  مت   200مت  وقطار طول عرباته  300نفق طوله 

 من القطار خارج النفق؟الخارج 

 200د(                             70ج(                 150ب(                      50أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال الثالث عسر 

ن يعمل خصم أ. أراد  1800وكان سعر الجهاز  %50محل أجهزة كهربائية عمل خصم 

ي 
 
 الجهاز ؟ كم يصبح سعر   %20إضاف

 400د(                        500ج(                              450ب(                         540أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو

  اضغط هنا دة شرح السؤال فيديولمشاه

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو
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 المهندس / إبراهيم محمد الزهراني  

 مها للبيعمجانية وال يحق ألي شخص استخدا*مالحظة: ملفات دايمنشن العامة *
 28 وعىل ذلك جرى التنبيه!! أو للدورات المدفوعة 

 رابع عسر السؤال ال

ىل  م عدد الشتالت عكبي   كل شتله وشتله مت   و  م زرع فيه شتالت10 هشارع طول 

 ؟ الجانبي   

 22د(                              18ج(                    10ب(                    11أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خامس عسر السؤال ال

ي يزيد عن األول 12الصف األول يوجد فيه  
 مقاعد مقعد ؛ 4عن كل  مقعد، والصف الثان 

ي ؟ فكم عدد مقاعد الصف ا
 لثان 

 15د(                              14ج(                    13ب(                  12 أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سادس عسر السؤال ال

 حالوة لو  34 
 
 طالب، كم يبف  منها ؟  12سمت بالتساوي  عىل ق

 4د(                                 6ج(                       7ب(                  10أ( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عسر   سابعالسؤال ال

ىل العدد إلناجحي   ا طالب فإن نسبة  30طالب نجح منهم  50ذا كان عدد طالب مدرسة إ

 الكىلي هي : 

 % 45د(                      %70ج(                      %50ب(                  %60أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عسر   منالسؤال الثا

 إريال  60  ( ب  ) ريال ومعاملة100 ( أ ) موظف يحصل عىل كل  معامله  
ً
ما  مجموع ذا

 ؟  ( أ  ة )نجزه من معاملأعدد ما  ريال كم480حصل عليه 

 4د(                                  3ج(                      2ب(                    1أ(

 

 

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو
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 المهندس / إبراهيم محمد الزهراني  

 مها للبيعمجانية وال يحق ألي شخص استخدا*مالحظة: ملفات دايمنشن العامة *
 29 وعىل ذلك جرى التنبيه!! أو للدورات المدفوعة 

 عسر  تاسعالسؤال ال 

 ساعات ؟.  4ساعات . كم عامل ينجزون العمل خالل  8من العمل خالل  %25عامل ينجز 

 عمال   6عمال                    د(    5ج(                       عمال  8عمال                ب(  4أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 20السؤال 

ي والثالث بفارق دقيقة عن المتساب 20ول خالل متسابق األقي   فاز الثالث متساب
ق الثان 

 .  المتسابق الثالث فاز خالل كم دقيقة  دقيقتي  

  24 د(                              23 ج(                      22ب(                 20أ( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 21السؤال 

ي اليوم300ل ساعه تطبع ساعات ولك6آلة تشتغل 
 
 ي   ؟! كم تطبع ف

  2600د(                         3200ج(                   2400ب(               3600أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 22السؤال 

ة عىل النحو اريال عىل ث 1500قسم مبلغ    5: 3: 2لتاىلي :     الث أش فقت 

 ما أكت  مبلغ تحصل عليه اشه ؟؟ 

 450د(                          600ج(                        750ب(                     500أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 23السؤال 

ي ل
 إذا ركب  50و الغ أب 40 ــمصعد يكف 

ا
بالغي   المصعد كم يسمح لعدد من األطفال  8طفل

 ؟

   35د(                              30ج(                       40ب(                   45أ(

 

 

 

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو

  اضغط هنا رح السؤال فيديولمشاهدة ش

  ط هنااضغ لمشاهدة شرح السؤال فيديو

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو
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 المهندس / إبراهيم محمد الزهراني  

 مها للبيعمجانية وال يحق ألي شخص استخدا*مالحظة: ملفات دايمنشن العامة *
 30 وعىل ذلك جرى التنبيه!! أو للدورات المدفوعة 

 24السؤال 

إذا سعر الطابعة نصف سعر الشاشة إذا كان المبلغ اإلجماىلي   طابعتي   وأربــع شاشات  ،

 .كم سعر الطابعة الواحدة؟ ريال  4000

  1200د(                             900ج(                     400ب(                  800أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 25السؤال 

له إىل عمله وقطع  ي عليه  %70رجل ذهب من مت  
 كيلو لكي يصل إىل عمله .   9, بف 

ي قطعها؟ 
 كم المسافة الن 

 21د(                            9ج(                                24ب(                              30أ(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 26السؤال 

كم نسبة   6 لسوداءا 24ء ، البيضا  40ومجموع السيارات  10عدد السيارات الحمراء 

   ؟ ىل مجموع السياراتإالحمراء 

  %60د(                          %30ج(                  % 25 ب(                %40أ( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 27السؤال 

سم،   310وي لهما يساسم، إذا كان مجموع طو  20يزيد طول فواز عن طول أخته فاطمة  

 فكم طول فواز بالسنتيمت  ؟  

 190د(                         165ج(                     155ب(               145أ(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 28السؤال 

 ساعتي   ونصف الساعة، إذا كان عمرها اال
ً
ي آلة تعمل يوميا

اض     2500فت 
ً
ساعة ؛ فكم يوما

 وتنتهي هذه اآللة ؟ 

   1000د(                           750ج(                     500ب(              200أ(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو

  ااضغط هن لمشاهدة شرح السؤال فيديو

  اضغط هنا لسؤال فيديولمشاهدة شرح ا
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 المهندس / إبراهيم محمد الزهراني  

 مها للبيعمجانية وال يحق ألي شخص استخدا*مالحظة: ملفات دايمنشن العامة *
 31 وعىل ذلك جرى التنبيه!! أو للدورات المدفوعة 

 29السؤال 

  250000محمد صاحب مكتب عقارات وباع أرض بقيمة 
ً
بأن نصيبه من كل عملية   علما

 فكم نصيب محمد من عملية البيع ؟ من قيمة الصفقة .  %2,5بيع 

 6150د(                          6300ج(                            6200ب(               6250أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 30السؤال 

 ريال، فكم مجموع الراتب ؟  1000وتبف  اتبه الثلث، شخص ضف من ر 

 1900د(                         1700ج(                  1500ب(                1300أ( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 31السؤال 

كة رأس مالها   ل نسبة ربحها ؟ ، كم تمث 500000ربحت هذا العام  2000000شر

 %20د(                        %25ج(                               %35ب(                        %40أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  32السؤال 

ي المكالمة 
 
بلغ من ريال  دقيقة، فكم يكون الم 150ة، وكلمت هلل 30إذا كان سعر الدقيقة ف

 ؟

  50د(                           45ج(                       40ب(               30أ(     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 33السؤال 

ي السنة األ
 
ي السنة الثانية  خس تاجر ف

 
وىل ربــع رأس المال ، كم نسبة الربــح الالزمة ف

 عيد رأس ماله؟ليست

مس
 
 النصفد(                        ج( الثلث                    ب(الربــع                أ( الخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو

  اضغط هنا فيديولمشاهدة شرح السؤال 

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو
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 32 وعىل ذلك جرى التنبيه!! أو للدورات المدفوعة 

 34السؤال 

ريال كم  20من سعرها األصىلي والسعر األصىلي هو  %10خصم منها  رياالت ، 4سلعة زادت 

 الناتج؟ 

 ريال  22ريال                   د(   18ريال                      ج(  16ريال              ب(  24أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 35 السؤال

 ؟30مصنع ينتج كل يوم ونصف سيارة، فكم ينتج سيارة خالل  
ً
  يوما

  25د(                         20ج(                       15ب(                    10أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 36سؤال 

ق بسعه  وعتي   من مادتي   مختلفتي   األوىل سم مصن30شمعتي   طول كل وحده   تحت 

 إ،  انيةثالث مرات عن الث
ً
قت النصفاأل ذا ق  وىل احت   ؟ من الثانية كم احت 

   30د(                            15ج(                        10ب(                        5أ(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 37سؤال 

يط فيها أ 3 شخص يوقد نار بمكعب ونص ولديه طة مكعب وكل شر مكعب كم مرة   12شر

 ع يوقد فيها النار؟ يستطي

 18د(                            24ج(                        12ب(                   36أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 38السؤال 

 ؟ وكانت تمثل ربــع الثلث من عدد . ما هو هذا العدد  500لدى محمد 

 450د(                        400ج(                       250ب(               6000أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 33 وعىل ذلك جرى التنبيه!! أو للدورات المدفوعة 

 39سؤال 

 سنوات ؟  5سنة ، كم تكون أعمارهم بعد  15شخاص = أ اذا كان مجموع عمر ثالث 

   35د(                           25 ج(                        30ب(                 20أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 40السؤال 

كة  %3له نسبة ريال و  6000راتب شخص  ريال كم يصبح   150000فإذا كانت أرباح السر

 راتبه ؟ 

 10500د(                       10700ج(                 11500ب(                    9600أ(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 41سؤال 

ة ب   25ب  ةالكبت  مغسله تغسل السيارات  ي ذلك اليوم غسلت المغسلة 15والصغت 
 
 6 ف

ه وكان ربحها  ة  225سيارات كبت  ي تم غسلها؟ كم عدد السيارات الصغت 
 الن 

  5د(                               4ج(                            7( ب                  6أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 42السؤال 

 ؟ يوم كم يعادلها  50

أسابيع  5أسابيع            د(   6ج( أسابيع ويوم              7أسابيع           ب(  7أ(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 43السؤال 

ي عليه من ك  %20وكان يساوي الطابق  30صعد رجل عمارة وتوقف عند الطابق 
م بف 

  طابق؟

    140د(                      120ج(                           130ب(              150أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو
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  اضغط هنا ديولمشاهدة شرح السؤال في

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو

  اضغط هنا هدة شرح السؤال فيديولمشا
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 مها للبيعمجانية وال يحق ألي شخص استخدا*مالحظة: ملفات دايمنشن العامة *
 34 وعىل ذلك جرى التنبيه!! أو للدورات المدفوعة 

 44السؤال 

ي فصل الصيف الثلث ،
 
إذا علمت أن الماء وهي بالصيف يصبح   بركة ماء ينقص منها ف

3000  
ا
كة كامل   وهي ممتلئة ؟  مت  مكعب . كم حجم الت 

   3700د(                    4500ج(                     4000ب(               3500أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 45السؤال 

 كون ؟ييوم س 60 فبعد إذا كان اليوم األربعاء 

  د( الثالثاء    ج( األحد                  ب( الخميس                             أ(السبت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 46السؤال 

 يوم كم أسبوع فيها ؟  50

 ابيع أس 5أسابيع            د(   6أسابيع ويوم             ج(  7أسابيع           ب(  7أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 47السؤال 

ي  84غرفة مساحتها 
هان  . كم سطل دمت  مربــع  24مت  مربــع إذا سطل دهان واحد يكف 

 نحتاجه؟ 

 4,5د(                     3,5ج(                            4ب(                  3أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 48السؤال 

ي         إذا كان خالد يقرأ 
 
ي  6الكتاب ف

 
  الكتاب ؟ ساعات ، فكم من الوقت يلزمه لقراءة باف

 9د(                           8ج(                         6ب(                         7أ(
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 المهندس / إبراهيم محمد الزهراني  

 مها للبيعمجانية وال يحق ألي شخص استخدا*مالحظة: ملفات دايمنشن العامة *
 35 وعىل ذلك جرى التنبيه!! أو للدورات المدفوعة 

 

 49السؤال 

إذا   من كيس السكر . كم هو سعر كيس األرز ؟ %25من كيس األرز تساوي  %10نسبة 

 ريال .  16يساوي  سعر كيس السكر علمت أن 

 ريال   25د(     ريال                 50ج(                         ريال 40ب(                     ريال 30أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   50سؤال 

  900لعصت  ، أصبحت بوزن جرام  ، بعد إفراغها من نصف ا 1500زجاجة عصت  وزنها 

 ؟ . جرام . فكم وزن الزجاجة بعد 
ا
 إفراغ العصت  كامل

 900د(                          600ج(                     450ب(                  300أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 51السؤال 

كة عىل أساس المنقام نواف ومحمد بتأسي يكان إدخال   اصفة . س شر ة قرر السر وبعد فت 

يك الجديد .وباع له محم يك ثالث لهما .فباع نواف ثلث نصيبه للسر د نصف نصيبه من  شر

كة ؟ يك الجديد من أسهم السر كة .كم سيكون نصيب السر  السر

 د(              ج(                           ب(                                                 أ(     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  52سؤال 

 دوالر كم تساوي بالريال؟  200 ،،    ريال 3,75كان يساوي   مريكي إذا الدوالر األ 

 850د(                            800ج(                     750ب(               700أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 53السؤال 

 دقيقة ؟ .  23ساعة و   54اعة بعد ص . كم ستكون الس 10: 3الساعة اآلن 

   17: 10د(                             ص33: 9ج(                   17: 9ب(            33: 10أ(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
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  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو

  اضغط هنا شاهدة شرح السؤال فيديولم

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو

  اضغط هنا السؤال فيديولمشاهدة شرح 
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 36 وعىل ذلك جرى التنبيه!! أو للدورات المدفوعة 

 54السؤال 

ى شخص  ي العطر الثا 700عطور بقيمة  3اشت 
 
ي نصفه ريال بعد الخصم . خصم له ف

ن 

 والعطر الثالث ربعه . كم قيمة األول  

   450د(                            400ج(                  350ب(                        300أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ي  
 
ي بعد  متساويي   . الوعاء األول يتبخر بعد  وعاءينمحلول ف

 دقائق . بعد  4دقيقتي   والثان 

ي من المحلول ؟  دقيقتي   مرور 
 كم بف 

    6/ 1د(                         3/ 1ج(                          2/ 1ب(                  4/ 1أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  6ضبطت ساعة عىل 
ً
لعقرب إذا  ل ساعة فأين يشت  ادقيقة ك 20وكانت تتأخر  صباحا

 ؟ .  6كانت الساعة 
ً
 مساءا

              ب(  2أ(
ً
              ج(   2مساءا

ً
   4صباحا

ً
  4د(                      مساءا

ً
 صباحا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كة من رأس المال . بعد كم سنة تتساوى  %12,5نوية بقيمة توزع أرباح س إذا كانت شر

 األرباح مع رأس المال ؟

 5د(                          9( ج                              8ب(               6أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 58السؤال 

كم المبلغ   4000ومجموع المبلغ  600كه خالد وزيادة عليها أضعاف ما يمل 3مهند يملك 

 الذي يملكه خالد ؟

 850د(                    700ج(                    750ب(                  800أ(

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو

  اضغط هنا ال فيديولمشاهدة شرح السؤ

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو
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 مها للبيعمجانية وال يحق ألي شخص استخدا*مالحظة: ملفات دايمنشن العامة *
 37 وعىل ذلك جرى التنبيه!! أو للدورات المدفوعة 
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ة لت  واحد والعلبة  علبة ، 100ا تعبئة لت  من الحليب . أردن 60 إذا علمت أن العلبة الكبت 

ة يتم تعبئتها ؟  . فكم علبة كبت 
ة نصف لت   الصغت 

   20د(                                 25ج(                     30ب(                     40أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 60السؤال 

 كم مره تم تغيت  الزيت؟   94500كيلو . إذا قطعت مسافة   4500سيارة يتم تغيت  زيتها كل 

   23د(                           22ج(                          21ب(                    20أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 61 السؤال

، كم تكون مساحة الغت  مزروع  %60م مربــع ، ونسبة المزروع فيها4000حديقة مساحتها 

 ؟

 3200د(                             1800ج(                       2400ب(                  1600أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 62السؤال 

م . كم عامود 200نارة وبي   كل عامود وعامود إكم . أرادوا وضع أعمدة   10طوله  شارع

 سيتم وضعه ؟

   52د(                           53ج(                          50ب(                   51أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 63السؤال 

كم يصبح لديه برتقال إذا   برتقاالت .  3راد أن يستبدل كل تفاحتي   ب أفاحتي   و لدى أحمد ت 

 ؟ تفاحات  10أراد استبدال 

     14د(                          15ج(                    12ب(                      9أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو

  اضغط هنا مشاهدة شرح السؤال فيديول

  اضغط هنا يديولمشاهدة شرح السؤال ف
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 المهندس / إبراهيم محمد الزهراني  

 مها للبيعمجانية وال يحق ألي شخص استخدا*مالحظة: ملفات دايمنشن العامة *
 38 وعىل ذلك جرى التنبيه!! أو للدورات المدفوعة 

 64السؤال 

ي من الكتب ؟أ خذ الثلث وعمر أ أحمد  كتاب .   18مكتبة يوجد بها 
 خذ كتابي    كم بف 

 12د(                             9ج(                       10ب(                    8أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 65السؤال 

ي معه ؟  %20وبعدها خس  %20ريال ربــح 5000لغ شخص تاجر ببضاعه بمب
 
 كم باف

 3750د(                        4800ج(                      3600ب(                 4500أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 66السؤال 

 كم ينتج؟ يوم   30حاسب . خالل  20مصنع ينتج كل يومي   ونصف 

 235د(                         250ج(                       220ب(                  240أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 67السؤال 

 أحمد للتقاعد ؟. كم يخصم من راتب   %9ريال ، ويخصم التقاعد منه  11000أحمد راتبه 

 810د(                       990ج(                            800ب(          1100أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 68ال السؤ 

ي السنة  والثانية أ 30بمبلغ ة جر محمد يمتلك وحدتي   سكنية األوىل مأ 
 
لف  أ 25لف ريال ف

ضنا أنه يريال بالسنة . كم المبلغ اإلجماىلي  أخذ اإليجار كل ست  بعد سنتي   ونصف إذا افت 

 شهور ؟

 142750د(              137500ج(               127500ب(        116500أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو

  اضغط هنا فيديولمشاهدة شرح السؤال 

  اضغط هنا فيديولمشاهدة شرح السؤال 

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو

https://t.me/Dimensions72
https://youtu.be/TYnb4zlC-Io?t=2705
https://youtu.be/TYnb4zlC-Io?t=2761
https://youtu.be/TYnb4zlC-Io?t=2826
https://youtu.be/TYnb4zlC-Io?t=2899
https://t.me/Ibrahimm2030
https://youtu.be/TYnb4zlC-Io?t=2705
https://youtu.be/TYnb4zlC-Io?t=2761
https://youtu.be/TYnb4zlC-Io?t=2826
https://youtu.be/TYnb4zlC-Io?t=2899
https://youtu.be/TYnb4zlC-Io?t=2705
https://youtu.be/TYnb4zlC-Io?t=2705
https://youtu.be/TYnb4zlC-Io?t=2761
https://youtu.be/TYnb4zlC-Io?t=2826
https://youtu.be/TYnb4zlC-Io?t=2899
https://youtu.be/TYnb4zlC-Io?t=2705
https://youtu.be/TYnb4zlC-Io?t=2761
https://youtu.be/TYnb4zlC-Io?t=2761
https://youtu.be/TYnb4zlC-Io?t=2826
https://youtu.be/TYnb4zlC-Io?t=2899
https://youtu.be/TYnb4zlC-Io?t=2705
https://youtu.be/TYnb4zlC-Io?t=2761
https://youtu.be/TYnb4zlC-Io?t=2826
https://youtu.be/TYnb4zlC-Io?t=2826
https://youtu.be/TYnb4zlC-Io?t=2899
https://youtu.be/TYnb4zlC-Io?t=2705
https://youtu.be/TYnb4zlC-Io?t=2761
https://youtu.be/TYnb4zlC-Io?t=2826
https://youtu.be/TYnb4zlC-Io?t=2899
https://youtu.be/TYnb4zlC-Io?t=2899
https://youtu.be/TYnb4zlC-Io?t=2705
https://youtu.be/TYnb4zlC-Io?t=2761
https://youtu.be/TYnb4zlC-Io?t=2826
https://youtu.be/TYnb4zlC-Io?t=2899


 المهندس / إبراهيم محمد الزهراني  

 مها للبيعمجانية وال يحق ألي شخص استخدا*مالحظة: ملفات دايمنشن العامة *
 39 وعىل ذلك جرى التنبيه!! أو للدورات المدفوعة 

 69السؤال 

ل خالد هو ال ل أحمد هو الثالث من طرف الشارع، ومت   خامس من الطرف اآلخر، وبي   مت  

ل أحمد وخالد ستة منازل  . فكم مجموع المنازل ؟مت  

   14د(                        12ج(                    13ب(                 15أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 70السؤال 

 يمة هذا العدد ؟فما ق 48من عدد يساوي  %4ذا كان إ

 1200د(                        700ج(                          850ب(                     900أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 71السؤال 

يصبح  . بعد ثالث أيام كم  ص40: 9دقيقة . إذا كانت الساعة اآلن  24أحمد ساعته متأخرة 

 الوقت عنده؟

 ص 57: 10د(                    ص57: 9ص              ج( 16: 9ص        ب(04: 10أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 72السؤال 

 لعبة ، قسمتها بالتساوي بي   طالبها . فكم عدد الطالب؟ 51معلمة لديها 

 17د(                       10ج(                           7ب(                    5أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 73سؤال 

كة ب  ع طريقةموظف اخت   الف   100تقلل من مصاريف اإلنتاج ريال واحد وكافأته السر

 ريال . 

 ريال ؟ .  الف 100كم يحتاج المصنع يوم لكي يسدد مبلغ ال 

 أنه يبيع كل يوم  
ً
 سلعة   1000علما

 1500د(                        500ج(               1000ب(               100 أ(

  اضغط هنا دة شرح السؤال فيديولمشاه

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو
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 المهندس / إبراهيم محمد الزهراني  

 مها للبيعمجانية وال يحق ألي شخص استخدا*مالحظة: ملفات دايمنشن العامة *
 40 وعىل ذلك جرى التنبيه!! أو للدورات المدفوعة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 74السؤال 

تيب من  تات نادي مرقمه بالت   . كم عدد االعبي   ؟  132إىل  112تيشت 

 18د(                             20ج(                         21ب(                   19أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 75السؤال 

 فما قيمتها الحالية ؟ %15، خفضت بنسبة  220سلعة قيمتها 

 187د(                      196ج(                            211ب(           191أ(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 76السؤال 

خاه خالد نصف ما يملك  أ خته ساره ربــع ما يملك وأعظ أ ريال وأعظ 9600حمد ألدى 

 خوته؟ إلدى كم يصبح مجموع ما 

 4800د(                      5600ج (                  7200ب(                 6800أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 77السؤال 

ي 
 
ي خالد ربــع يومه ف

ي يقض 
 
ي األعمال   المذاكرة و ثلث يومه ف

 
ي يومه يقضيه ف

 
النوم وباف

 األخرى . 

 ما هو الكس الذي تمثله األعمال األخرى ؟

 أ(
𝟓

𝟏𝟐
ب(                      

𝟏

𝟑
ج(                         

𝟏

𝟐
د(                      

𝟔

𝟐𝟒
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  78السؤال 

هو الكس الذي يمثل   طالب ، ما  30طالب نجح منهم   50ذا كان مجموع فصل دراسي إ

؟   عدد الناجحي  

أ(
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𝟓𝟎
ب(                    

𝟏𝟎

𝟐𝟓
ج(                         

𝟐𝟎

𝟑𝟎
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𝟑

𝟓
 

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو

  اضغط هنا رح السؤال فيديولمشاهدة ش

  ط هنااضغ لمشاهدة شرح السؤال فيديو

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو
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 المهندس / إبراهيم محمد الزهراني  

 مها للبيعمجانية وال يحق ألي شخص استخدا*مالحظة: ملفات دايمنشن العامة *
 41 وعىل ذلك جرى التنبيه!! أو للدورات المدفوعة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 79السؤال 

بلغ الذي االف ريال وحال عليها الحول وأراد إخراج زكاتها . كم الم 10000لدى أحمد 

 سيدفعه أحمد؟ 

 425د(                        250ج(                        750ب(                     300أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 80السؤال 

 فكم يساوي ربــع ثلث ما يملكه محمد ؟ 3000إذا كان نصف ما يملكه محمد 

   450د(                         400ج(                      250ب(               500أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 81ل السؤا

ي قرأ ربــع الكتاب ، تبف  
صفحه لم   15محمد اليوم االول قرأ نصف الكتاب ، اليوم الثان 

 يقرأها ، إذا كم عدد صفحات الكتاب ؟ 

 60د(                            30ج(                          50ب(                             45أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 82السؤال 

آية اذا مشر بنفس  30آية ويوم الثالثاء  20آيات ويوم االثني    10أحمد قرأ يوم األحد 

 النمط كم مجموع ما قرأه من آيات اىل يوم الخميس ؟ 

 130د(                              90ج(                           150ب(                             60أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 83السؤال 

ي  7تمرات الصبح و 7يأكل خالد 
ه ايام والعلبة تكف   ، كم يحتاج علبة؟ 35المساء كل عسر

 9د(                             4ج(                              6ب(                             14أ(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 84السؤال 

ى له وألصحابه األربعة وجبات وقيمه الوجبه  كم رياال دفع؟؟  20حمد اشت 

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو

  اضغط هنا لسؤال فيديولمشاهدة شرح ا

  ااضغط هن لمشاهدة شرح السؤال فيديو
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 المهندس / إبراهيم محمد الزهراني  

 مها للبيعمجانية وال يحق ألي شخص استخدا*مالحظة: ملفات دايمنشن العامة *
 42 وعىل ذلك جرى التنبيه!! أو للدورات المدفوعة 

 90د(                         120ج(                             80ب(                        100أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 85السؤال 

ي ل  12خزان سيارة يسع 
ا ويكف  ا اذا كان احمد يريد ان يقطع   60لت  كيلو مت    600كيلو مت 

ا لقطع  35والخزان كان ممتىل  ب  ا كم  يتبف  لت   ؟  600لت 

 85د(                         600ج(                             150ب(                        300أ(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 86السؤال 

ه تحتاج اىل  شهريا ،فكم يعطيهم لمده  شهريا احمد يعطيهم خمس المبلغ  3500عائله فقت 

 سنه ؟

 5400د(                        7200ج(                       8400ب(                       3500أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 87السؤال 

ى محمد جهاز جوال وباعه بمبلغ  اء، فكم يكون 600اشت  ريال و خس الربــع من قيمة السر

اء؟   مبلغ السر

 800د(                        900(ج                      750ب(                     700أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 88السؤال 

 ، وعىلي أخذ بقية الكتب كم  كتاب ،  18لدينا 
ي الكتب ، وسعد أخذ كتابي  

أخذ محمد ثلنر

؟  ي لعىلي
 كتاب بف 

 6د(                               4(ج                          10ب(                        8أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 89السؤال 

ي ب 30الدرجة المطلوبة
 ؟ رجة للنجاح% من الدرجة ف يعتت  ناجح فما اقل د40ومن يأن 

 11د(                             9ج(                        15ب(                        12أ(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو

  اضغط هنا السؤال فيديولمشاهدة شرح 

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو
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 المهندس / إبراهيم محمد الزهراني  

 مها للبيعمجانية وال يحق ألي شخص استخدا*مالحظة: ملفات دايمنشن العامة *
 43 وعىل ذلك جرى التنبيه!! أو للدورات المدفوعة 

 90السؤال 

ي  5كم تحفظ من سور القرآن ؟ فأجابه إذا أضفت   ابنهسأل أب 
أمثال عدد السور الن 

 ، كم أقض عدد يمكن للولد أن يحفظه؟  211يصبح مجموعها أقل من  ، 10أحفظها للرقم 

 43د(                             42ج(                        41ب(                          40أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 91السؤال 

ي كم ساعة تقطع   160تقطع سيارة 
 
ي ساعتي   ف

 
 كيلومت  ؟  400كم ف

 7د(                             6(ج                        5ب(                       4أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 92السؤال 

اذا كان لدينا ربــع كمية الماء فكم كيلو طحي    لت  ماء ، 2كيلو طحي   نعجنه ب  9لدينا 

 نستطيع استخدامه؟ 

 3د(                              2.25ج(                         2.75ب(                       2.5أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 93السؤال 

 بي   كل شمعة وشمعة  20
 امتار ، كم عدد الشمعات ؟ 5مت 

 7د(                                    6ج(                               4ب(                         5أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 94السؤال 

اضعاف طول احمد فما هو طول محمد اذا علمت ان طول احمد   3اذا كان طول محمد 

ي . 
 
 بدون باف

 154د(                                    159ج(                                156ب(                         117أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 95السؤال 

كه عدد موظفينها   95 المراقبه وعدد الموظفي   بقسم 120وقسم الموارد عددهم   300شر

  اضغط هنا ل فيديولمشاهدة شرح السؤا

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو

  اضغط هنا فيديولمشاهدة شرح السؤال 

  اضغط هنا لمشاهدة شرح السؤال فيديو
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 الصيانة ؟كم عدد الموظفي   بقسم 

 220د(                                 85ج(                                 215ب(                         80أ(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 االجابة  السؤال االجابة  السؤال االجابة  السؤال

 ج 3 د 2 ج 1
 أ 6 ب  5 أ 4
 ب  9 ب  8 د 7
 أ 12 ج 11 ج 10
 د 15 د 14 أ 13
 ج 18 أ 17 أ 16
 أ 21 ب  20 ب  19
 ب  24 ب  23 ب  22
 ج 27 ب  26 د 25
 ب  30 أ 29 د 28
 ج 33 ج 32 ج 31
 أ 36 ج 35 د 34
 ب  39 أ 38 ج 37
 ب  42 د 41 د 40
 ج 45 ج 44 ج 43
 د 48 ج 47 أ 46
 أ 51 أ 50 ب  49
 ج 54 ج 53 ب  52
 ب  57 أ 56 أ 55
 ب  60 د 59 د 58
 أ 62 أ 61

 

 مفتاح إجابات

 أسئلة العمليات الحسابية

 

 مجموعة

 دايمنشن

 عليميةالت
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 ج 65 ب  64 ج 63
 ج 68 ج 67 أ 66
 ب  71 د 70 د 69
 ب  74 أ 73 د 72
 أ 77 ب  76 د 75
 أ 80 ج 79 د 78
 ج 83 ب  82 د 81
 ب  86 د 85 أ 84
 أ 89 ج 88 د 87
 ج 92 ب  91 أ 90
 ج 95 أ 94 أ 93
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 ـ

 

 السؤال األول 

ياء وحمد   ي جميع المواد ماعدا الفت  
 
ي جميع يزيد نجح ف

 
 لمواد ماعدا الرياضيات . ا رسب ف

ي مادة الرياضيات
 
ي مادة الرياضيات        ب( يزيد وحمد نجحوا ف

 
 أ(يزيد رسب ف

ي جميع المواد  ج(حمد 
 
ياء             د( يزيد افضل من حمد ف ي مادة الفت  

 
 نجح ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي السؤال ا
 لثان 

د الذهاب من الرياض اىل الدمام ، ويخاف من ركوب الطائرات ولديه اعاقة ال  أحمد يري

  .  ىل الدمامإ، ويوجد رحلة بالقطار من الرياض يستطيع قيادة السيارة 

 تم تأجيل الرحلة بسبب اإلعاقة  ب(                      هو الوسيلة المناسبة              القطار أ(

 أحمد ال يستطيع الذهاب بالسيارة د(                  بالطائرة        مد تريد الذهابعائلة أحج(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال الثالث 

وقاعتي    قاعات لإلداريي    3و  فصل للطالب 20قاعة و  26مبن  مدرسي يحتوي عىل 

 سب اآلىلي . للحا واحدة وقاعةللمعلمي   

ة تتسع للطالب ب( اآلىلي ال توجد له قاعة                    الحسابأ(   مساحة الفصول كبت 

ة د(                                       توجد قاعة فارغة ج(  فصول الطالب كثت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رابع السؤال ال 

  من برج العنود و برج العنود  أطولرج الفيصلية و برج الفيصلية  ملكة أطول من ببرج الم

 أقرص من برج الكهرباء. 

                برج المملكة اطول األبراج        ب(               أقرص من برج الكهرباءبرج الفيصلية أ( 

 برج الكهرباء  أطول من لمملكةج ابر  د(                             برج العنود اقرص االبراج ج(

 االستنباط 
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 47 وعىل ذلك جرى التنبيه!! أو للدورات المدفوعة 

 خامس السؤال ال

 جميع الطالب يتكلمون الفصّح ،  كل الذين يتكلمون الفصّح شعراء .  

 جميع الطالب شعراء  أ(جميع الطالب يتكلمون الفصّح                      ب(  

 صّح ج( جميع الشعراء طالب                                د( جميع الشعراء يتكلمون الف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دس السؤال السا

وجي   ..   
 جميع حضور الحفل أطباء ، وجميع األطباء مت 

.        جميعأ( وجي    
وج.              ب(                     الحضور مت   ال يوجد حاض  غت  مت  

.  (د                         جميع الحضور أطباء.       ج( وجي    
 األطباء مت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سابع السؤال ال

ى سيارة إبراهيم لمانية ، السيارات الغالية يوجد بها أ غالية ، جميع السيارات الغالية  اشت 

ي . 
 جهاز مرن 

 لمانية .   أالسيارات الغالية   عجمي   ب(                  لمانية .            أسيارته  أ(إبراهيم

ي .   ج(سيارة إبراهيم
ي .   جميع د(                   بها جهاز مرن 

 السيارات الغالية بها جهاز مرن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثامن السؤال ال 

ي البحر األحمر ، وق
 
 حر األحمر . برحلة إىل الب ام خالد سمكة ال تعيش إال ف

ي البحر األحمر .   أ(
 
 يصيد النوع النادر من األسماك .  ب(                  رحلته كانت ف

ي جده .               ج(
 
رحلة غوص الستكشاف البحر األحمر .  د(                   خالد يسكن ف
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 تاسع ال السؤال 

كة ال أحد يصت  فيها مدير إال بعد  كة، عمر توظف قبل مديره  15شر ي السر
 
ة ف سنة من الخت 

؛ لذا أي الخيارات التالية صحيحة ؟   بسنتي  

 الف  15ب(عمر يستحق راتب                       عمر مؤهل أن يكون مدير أ(  

تهد( عم                          ج(عمر يستحق راتب تقاعد   عام  15أكتر من  ر خت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عاشر السؤال ال

نجاحه عن العام   ةسب.وكانت ن خوانهإ عىل من أنه حصل عىل نسبه نجاح أخت  والده أ عمر 

ي 
 عىل من متوسط صفه أوكانت % 15الماض 

ي  ب(                % 15فضل من العام بأنجاحه  نسبةأ(
 فضل أمعدل عمر العام الماض 

ي ج(
 عىل من متوسط اخوانه أ عمر  نسبةد(          عمر أعىل من متوسط صفه العام الماض 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حادي عسر السؤال ال

 كل مذيع قارئ وكل قارئ كاتب . 

 كل كاتب مذيع  د(                                     ج(كل قارئ كاتب      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي السؤال الثا
 عسر  ن 

ة األ   كتر
 
وا  ، تسبب عدم الحفظ  تخمةوال سبب التخمةكل ت الطالب الذين ال يحفظون كثت 

 األكل. 

ة   عدم الحفظ ل سبب  التخمةب(                                كل تسبب التخمةاأل  أ(كتر

 ج(الطالب المصابي   بالتخمة ال يحفظون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 عسر  ثالثالسؤال ال 

وط الحصول عىل  15خالد عمره   سنة   15يكون العمر طاقة األحوال أن بسنة ومن شر

 حوال   أ خو خالد األصغر ليس لديه بطاقة أ -ب        أحوال ه بطاقة خو خالد األكت  لديأ  -أ

 يملكون بطاقة أحوال  اخوة خالد ال  -داخوة  خالد لديهم بطاقة أحوال              -ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عسر  رابع السؤال ال

كتر من أ كت  منه يملك األ طالل لمليون ،و ربــع اخوه فراس يملك أ محمد يملك مليون و 

 صحيحه :   فراس فأي العبارات التالية

كتر من نصف أ مليون و يملكون  مجموع ما  -بيملك محمد اكتر من طالل وفراس        -أ

 المليون  

يملكون يساوي مليون  مجموع ما   -ديملكون أقل من مليون ونصف        مجموع ما  -ج

 ونصف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عسر  خامسالسؤال ال

  
ً
وط التقديم عىل الماجستت  تقدير جيد جدا حمد درجته أ  %70وقياس ال يقل عن   من شر

ي القياس 
 
  70ف

ً
 وتقديره جيد جدا

 فضل  أ حمد و أثل جميع من تم قبولهم م -أ

  قل درجة من بي   المتقدمي   عىل الماجستت  أأحمد  -ب

ي الماجستت   70اصلي   عىل درجة قياس جميع الح -ج
 
 مقبولي   ف

ي الماجستت   -د
 
 جميع الحاصلي   عىل تقدير ممتاز مقبولي   ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 عسر   دسساالسؤال ال

ي سن ست سنوات واستثنت من عم
طت مدرسة االبتدان  شهور  9و سنوات  5ره اشت 

 سنوات و ست شهور.  5أعمارهم    ةالروض وطالب

وط  أ(طالب ي بدون شر
 الروضة يدخلون االبتدان 

ي شهور دخول   10سنوات و  5ب( استثن  من عمره 
  االبتدان 

وط  10ج( ست سني   و   شهور يقبل بدون شر

وط    6د( خمس سنوات و   شهور يقبل بدون شر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عسر   سابعالالسؤال 

ق الصي   و الصي   تقع غرب الفلبي   .  ق الفلبي   والفلبي   تقع شر  اليابان تقع شر

 أ(اليابان غرب الكرة األرضية 

ق الصي      ب( اليابان شر

ي أقض الغرب 
 
 ج( اليابان تقع ف

 د( اليابان تقع غرب الصي   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عسر   ثامنال السؤال 

كة عند بلوغ السن  سنة ، 22توظف خالد وعمره  ي السر
 
سنة ، تقاعد  60التقاعد النظامي ف

 سنة عمل يستحق راتب تقاعد كامل .   40سنة إذا أكمل  60خالد وعمره 

كة   40أ(أكمل خالد  ي السر
 
 سنة خدمة ف

 ب( خالد يستحق راتب كامل  

 سنة  60ه قاعد خالد وعمر ج( ت

 د( تقاعد خالد بناء عىل رغبته 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 التاسع عسر السؤال 

 حمد و ثامر نصف عمر بندر . أكت  من أ صغر من ثامر وثامر أمحمد 

 أ(بندر أكت  من أحمد

 ب( أحمد أكت  من بندر  

 ج( ثامر أصغر من بندر  

 من أحمد د( محمد أكت  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 20السؤال 

وقي   ، وكان كرمت مدرسة جميع المتفوقي   خالل السنة الدراسية وجميع المدعوين متف

 فهد ضمن المدعوين للتكريم وخالد يدرس مع فهد . 

 أ(فهد من المتفوقي   

 ب( خالد من المتفوقي   

 ن المتفوقي   ج( فهد وخالد م

 د( خالد ضمن المدعوين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 21السؤال 

حمد قبل فراس ،  أن أحمد ومحمد وفراس وعىلي وبدر ،  مسابقة وظيفية تقدم عليها كل م

 ؟ يفة من فاز بالوظوعىلي بعد محمد ، وفراس بعد عىلي , وبدر قبل أحمد . 

 عىلي د(                    ج( بدر                             ب( محمد                       أ(أحمد  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 22السؤال 

جميع الحضور مدعوين للحفلة ، خالد حرص  الحفلة حمد لم يحرص  . أي العبارات التالية 

 ؟ صحيحة

 ب(خالد مدعو للحفلة                                    يد الحضور أ(حمد ال ير 

 د( خالد غت  مدعو للحفلة                                ج( حمد لم يدع للحفلة 
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 23السؤال 

ي 
 
 مناطق بالمملكة العربية السعودية .عمار  3مهند وفيصل وعمار وفهد ونواف يسكنون ف

ي ن 
 
ي ال يسكن ف

ي منطقة  فس المنطقة الن 
 
 يسكن فيها فيصل  ، وفيصل ونواف يسكنون ف

ي يسكن فيها نواف ، ومهند ال يسكن مع فيصل 
ي نفس المنطقة الن 

 
واحدة، وفهد ال يسكن ف

ي منطقة واحدة  ، أي العبارات التالية صحيحة 
 
 : ف

ي منطقة واحدة  .أ
 
 فهد يسكن مع فيصل ف

ي م .ب
 
 نطقة واحدة  فهد ال يسكن مع عمار ف

ي منطقة واحدة هد ومهند يسكنو ف .ج
 
 ن مع عمار ف

ي منطقة واحدة   .د
 
 عمار ال يسكن مع نواف ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 24السؤال 

هم محمد وهو أ ن الكريم آبو صالح يحفظون القر أبناء  أ صغرهم فهد وهو أمام مسجد و إكت 

ي 
 
 المرحلة الثانوية. طالب ف

                                             مد يحفظ القرآنمح  .أ

 فهد ال يحفظ القرآن  .ب

ي المرحلة المتوسطة                   .ج
 
 أصغرهم يدرس ف

ون   .د  أبناء أبو صالح كثت 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 25سؤال ال

سة آكلة اللحوم ،   األليفة آكلة اللحوم  بعض الحيوانات كل الحيوانات المفت 

 الحيوانات األليفة آكلة اللحوم  .أ

سة آكلة اللحوم  .ب  بعض الحيوانات المفت 

 الحيوانات األليفة ال تأكل اللحوم   .ج

سة تأكل اللحوم   .د  الحيوانات المفت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 26السؤال 

خذ خصم او خصم وهديه والذي لديه عضويه فضية يأ ية ذهبية يأخذ الذي لديه عضو 

 هديه.. 

 وفهد حصل عىل خصم فقط..  

 فهد عضويته ذهبيه  .أ

 فهد عضويته فضيه  .ب

 ما نقدر نطلع العضوية  .ج

ي  .د
ي وفض   فهد عضويته ذهن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 27السؤال 

ي احمد يتقن اللغة
ية من اخ  جم  االنجلت   جم وعىلي مت 

ية يعتت  مت   يتقن اللغة االنجلت  

 عىلي واحمد اخوان  .أ

جم  .ب  عىلي مت 

 حمد يتقن اللغة الفرنسية أ .ج

ية   .د  عىلي يتقن اللغة اإلنجلت  

 عىل حسب االختيارات.  (ب)بعض التجميعات اإلجابة  جت بأكتر من صيغة : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 28ؤال الس

هيفاء بنت احمد وهدى ام تركي ، وراكان اخو تركي ، ماهي صلة  احمد وتركي اخوان من ام ، 

 قرابة راكان بـ هيفاء ؟؟  

 راكان عم هيفاء  أ(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 29السؤال 

 القراءة. جابر يستطيع تطيع القراءة و قريه ال يستطيعون القراءة وام جابر ال تس

 البلدة ليس فيها مدرسه   .أ

 م جابر ال تستطيع القراءة  أ .ب

ي  بلده اخرى  .ج
 
 جابر يسكن ف

 جابر ال يحب بلدته  .د
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 30السؤال 

ي فصل فيه 
 
طالب يدرسون مقرر الرياضيات كلهم نجحوا ، عبدهللا لم ينجح وباقيله   20ف

 اخر مقرر الىلي هو الرياضيات: 

ون تخرجوا جميع الطالب  .أ  العسر

 عبدهللا تخرج فقط  .ب

 عبدهللا لم يتخرج  .ج

 عبدهللا لم ينجح بالرياضيات .د

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 31السؤال 

بط( بحيث السمك الجمعة  - غنم- دجاج  -مطعم يقدم وجبات كل يوم نوعي   لحم ) سمك 

 و الغنم يوم ا
ً
ر بحيث ال يكون يومي   متتاليي   يوم  خ الثني   و يوم اوالسبت و الدجاج يوميا

 االحد ايش يقدم ؟ 

 دجاج وبط.  .أ

 غنم و دجاج.  .ب

 سمك وغنم.  .ج

 بط وسمك.  .د

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 32السؤال 

ي غرفة صفية واحدة ، سلمان يدون المالحظات ،
 
 سلمان ونواف وفهد يجلسون ف

ي ا
ي المقاعد األمامية،  لمعلومات أن من وتقتض 

 
 يدون المالحظات يجلس ف

 المالحظات :  نال يدو نواف 

 سلمان يجلس خلف نواف.  .أ

 يجلس خلف نواف. فهد  .ب

ي مؤخرة الصف.  .ج
 
 نواف يجلس ف

ي مقدمة الصف .د
 
 . سلمان يجلس ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 33السؤال 

ت االزهار البيضاء ويوم االحد االزهار الحمراء والصفراء ويوم يبيع يوم السب  محل ازهار 

الثالثاء االزهار الحمراء والبيضاء ويوم االربعاء الصفراء ويغلق بقية االيام. ذهب ابراهيم  

ى الزهرة  ى زهرة حمراء. اذا ابراهيم اشت  المحل ووجده مغلق ثم ذهب اليوم التاىلي واشت 

 يوم : 

           السبت     .أ

 د           االح .ب

 الثالثاء            .ج

 االربعاء  .د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 34السؤال 

جميع أبناء العم صالح يحفظون القرآن بدًءا من أحمد وهو إمام مسجد إىل أصغرهم وليد 

ي الّحي بأخ
 
 القهم الرفيعة  وهو طالب بالمرحلة االبتدائية ومشهود لهم ف

 للقرآن .أ
ً
 أحمد أفضلهم حفظا

 صغر أبناءه بالمرحلة المتوسطةأ .ب

ون  .ج  أبناءه كثت 

 وليد يحفظ القرآن  .د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 35السؤال 

ل وكان هنالك امراه وثالث اوالد وكان هنالك  ي مت  
 
ل ح طفايةحدث حريق ف ي المت  

 
 أن  ريق ف

ي غضون لدفاع واطف  ال ا
 
ل ف  دقيقه 60مت  

 العائلة فراد أحد من أ لم يصب  .أ

 ة االطفاء خالل ساع ةتمت عملي .ب

لأ لم يكن  .ج ي المت  
 
 حد موجود ف

   لال تعمطفاية الحريق  .د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 االجابة  السؤال االجابة  السؤال

 أ 2 ب  1
 ج 4 د 3
 أ 6 ب  5
 أ 8 ج 7
 أ 10 د 9
 ج 12 د 11
 ب  14 ب  13
 ب  16 أ 15
 ج 18 ب  17
 أ 20 أ 19
 ب  22 ج 21
 أ 24 د 23
 ب  26 د 25
 أ 28 د 27
 ج 30 ج 29
 د 32 أ 31
 د 34 ج 33
  36 أ 35

 

 

 

 

 

 

 مفتاح إجابات 

 أسئلة االستنباط

 

 موعةمج

 دايمنشن

 التعليمية
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 القطعة األوىل : 

 
ا
 لسوء إدارة  جزء كبت  من تردي األوضاع االجتماعية لبعض األش نشأ نتيجة

 واردها المالية وشؤونها االقتصادية. م
ي قروض استهالكية وتردت أوضاعها 

 
العديد من األش أقحمت نفسها ف

 عليها تغيت  أنماطها 
ً
االقتصادية إىل مستويات غت  قابلة لالستمرار. وأصبح لزاما

بذل جهد أكت  لتصحيح أوضاعها االقتصادية واالهتمام أكتر  االستهالكية و 
 لمواردها االقتصادية. لتخطيط الماىلي با

عند بعض األش إىل خلق    -واإلضار عىل تكرارها  –أدت األخطاء االقتصادية 
ي تدهور الحياة االجتماعية.  

 
 أزمات مالية ساهمت ف

لق باالستهالك وتنظيم سلوك معظم األش يحتاج إعادة صياغة السيما ما يتع
 من حاجتها لعلماء ء االجتماع أكتر الوقت. والعديد من األش بحاجة لعلما 

ي حياتها. 
 
ي تطبقها ف

ي تؤمن بها والقيم الن 
 االقتصاد لسد الفجوة بي   القيم الن 

ي ارتفاع حجم إنفاق 
 
ات سلبيات الفوض  االستهالكية يتمثل ف أحد أهم مؤشر

ي بداية الشهر مقا
 
 رنة بنهايته  األشة ف

انية األشة وأسس الت مجة االقتصادية لمت    خطيط الماىلي : الت 
أسس التخطيط الماىلي الجيد ينطلق من إدراك حاجة األشة للتغيت  السيما  -

ي تردت أوضاعها االقتصادية إىل مستويات غت  قابلة لالستمرار. 
 األش الن 

انية األشة إحدى أهم الوسائل المساعدة عىل   - مجة االقتصادية لمت   الت 
ي منه معظم األش 

 .  متوسطة من الطبقة التصحيح الخلل الذي تعان 
 
ها / 1س  من غت 

ي أكتر
ة تعان  ي أن األش الفقت 

 
 ؟! السبب ف

ة التضخم الماىلي .  . أ
 كتر
 غالء المعيشة .  .ب
 ارتفاع المعيشة بسبب االدخار .  .ج
 القروض البنكية الميسة .  .د

 
 اخت  اإلجابة الصحيحة : / 2س
 العالقة بي   األوضاع المادية و االجتماعية عالقة تعاضد .  . أ

 المادية و االجتماعية عالقة تضاد .  قة بي   األوضاعالعال .ب
 العالقة بي   األوضاع المادية و االجتماعية عالقة تضامن .  .ج
 العالقة بي   األوضاع المادية و االجتماعية عالقة طردية .  .د

ي  
 االستيعاب اللفظ 
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ي اإلنفاق يكون بـ : / 3س

 
شيد ف  الت 

 القروض االستهالكية .  . أ
 تحديد الدخل .  .ب
وريات .  .ج  اإلنفاق عىل الرص 
 ليات . تعاد عىل الكمااالب .د

 
انيتها / 4س  ؟!مما يساعد األشة عىل تنظيم مت  
 القروض االستهالكية .  . أ

 االدخار .  .ب
مجة االقتصادية و التخطيط الماىلي .  .ج  الت 
 االستثمار .  .د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القطعة الثانية : 

ي الغامق، أو سائل باللون ا  النفط أو النفط الخام؛ عبارة عن
ألسود، أو البن 

، حيث يعتمد اللون عىل المكونات الداخلية للسائل، يتواجد  
ً
األصفر أحيانا

د 
 
 بالرمال، وهو مزيــــج معق

ً
ي طبقات األرض، أو قد يكون مختلطا

 
بشكل طبيعي ف

، وشمع البارا ، ويحتوي عىل عناض غت  من الهيدروكربونات، والغاز الطبيعي في  

. ية، مثل: الكت  معدن وجي  
، والنيت   يت، واألكسجي  

ق بشكل 
 
 للضغط العاىلي يبدأ بالتدف

ا
ي أعماق األرض، ونتيجة

 
يتواجد النفط ف

ق حن   
 
ء نحو السطح، حيث يكون الضغط أقل، ويستمر هذا التدف بظي

ذة من الصخور، وهناك يبدأ بالتج نف 
ع داخل يصادف النفط طبقة غت  م  م 

ة أمتا الخزانات الموجودة عىل
 
ر من سطح األرض، ويتم  تحديد أماكن  بعد عد

الخزانات من قبل علماء الكيمياء والجيولوجيا عن طريق دراسة الهياكل 

الصخرية تحت األرض، واستخدام أجهزة االستشعار لتحديد التخطيط 

ي لألرض، وبعد ذلك يتم حفر اآلبار باستخدام حفار  ات نفطية، الجيولوخ 

 النفط.  وبشكل عمودي نحو مصدر 
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 ؟!كيف يستخرج النفط   / 1س

  عن طريق الضغط .  . أ

 عن طريق الحفر .  .ب

 عن طريق الحرارة .  .ج

 عن طريق الدفع .  .د

 ؟! النفط يتواجد تحت األرض عىل شكل  / 2س

 حقول .  . أ

 سوائل .  .ب

 مواد صلبة .  .ج

 غازات  .د

 ؟! يتم اكتشاف النفط عن طريق / 3س

 حفر سطح األرض .  . أ

 فحص سطح األرض .  .ب

 فحص باطن األرض .  .ج

 رض . حفر إىل عمق األال .د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القطعة الثالثة : 

 اإلدارة 

ي  
عد اإلدارة من أهم النشاطات اإلنسانية الن 

 
تمارس داخل المجتمعات، حيث  ت

 الرتباطها المباشر بالشؤون  
ً
لها تأثت  كبت  عىل نواخي الحياة المختلفة نظرا

االجتماعية، والسياسية، فاإلدارة هي الجهة المسؤولة  ادية، والقضايا االقتص

ي تعمل عىل جمع الموارد االقتصادية وتوظيفها من أجل إشباع حاجات الفرد 
الن 

ي هذ
 
ه المجتمعات، حيث تتطور المجتمعات وتتقدم باالعتماد والجماعات ف

تعتت  ء لمواطنيها، و عىل اإلدارة، ولهذا تعتمد الدول عليها من أجل توفت  الرخا 

 اإلدارة الناجحة أساس نجاح منظومة المجتمع وتفوقها. 

عرف اإلدارة بأنها عملية تحقيق األهداف الموضوعة من خالل   
 
تعريف اإلدارة ت

حدد، وضمن بيئة محددة،  استغالل ا لموارد والعناض المتاحة، حسب منهج م 
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عرف بأنها عملية التخطيط والتنظيم، والرقاب
 
التوجيه ة، والتنسيق، و كما ت

ية، من أجل تحقيق أفضل النتائج، بأقل  المطبقة عىل الموارد المالية والبسر

وم  التكاليف، وأفضل الطرق وأقرصها، واإلدارة هي فرع من فروع العل

 االجتماعية. 

أنواع اإلدارة " اإلدارة العامة " : تتمت   بأنها تعمل خالل الظروف االحتكارية   

 بعدد كبت  من ا
 
، حيث ت قدم خدمات عامة ضخمة ال تكون غايتها لموظفي  

م بمساواة  ورية ألفراد المجتمع، وتلت   الربــح، وإنما تقدم الخدمات الواجبة والرص 

.  المواطني   أمام هذه الخدمات  دون تميت  

   
 
" إدارة األعمال" : تتمت   عن اإلدارة العامة بروح التنافس الحادة، حيث إن

أقض ربــح مادي ممكن من خالل إدارة   األعمال تحقيق الهدف الرئيشي إلدارة

  
 
المشاريــــع الخاصة، إال أنها مشاريــــع أصغر من مشاريــــع اإلدارة العامة، كما أن

ي اإلدار 
 ة العامة. عدد موظفيها أقل من موظف 

ي المدير العام أو رئيس مجلس اإلدارة. 
 
 مستويات اإلدارة العليا : تتمثل ف

 ام. ل بمدراء األقس" اإلدارة الوسظ " : تتمث 

في     ي تتمثل بالمسر
 باإلدارة التشغيلية والن 

ً
عرف أيضا

 
" اإلدارة التنفيذية " : ت

باشر عىل تنفيذ األعمال، وتطبيق السياسات عىل أرض ا  لواقع . بشكل م 

عرف اإلدارة بأنها : / 1س
 
 ت

 متنوعة .  . أ

 متخصصة .  .ب

 مهنية .  .ج

 شاملة .  .د

 اإلدارة فن عندما تتعامل مع : / 2س

 ت . اآلال . أ

 األفراد .  .ب

 األنظمة والقواني   .  .ج

 األرقام واالحصائيات .  .د
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 الفرق بي   اإلدارة العليا واإلدارة الوسظ : / 3س

حات ألنها ال تتماثل مع رأيها .  . أ  اإلدارة الوسظ ترفض المقت 

يعية العليا .  .ب  اإلدارة الوسظ ال تتوافق مع السلطة التسر

مة والسياسات العااإلدارة العليا تختص بعملية ترجمة األهداف  .ج

 المحددة . 

ي كل   .د
 
اء ف مثل اإلدارة العليا القاعدة األساسية للمتخصصي   والخت 

 
ت

  المشاريــــع . 

 توجه اإلدارة التقليدية إىل :  / 4س

باشر .  . أ  التعامل الم 

ي .  .ب
ون   التعامل اإللكت 

 التعامل عن طريق الوسيط .  .ج

عد .  .د
 
 التعامل عن ب

تخذ تكون عن طريق : / 5س
 
ي ت
 القرارات الن 

 ا . اإلدارة العلي . أ

 اإلدارة الوسظ .  .ب

 اإلدارة العليا و الوسظ .  .ج

ة .  .د باشر  اإلدارة العليا والم 

 أهداف الرقابة : / 6س

ي .  . أ
 تطوير األداء الوظيف 

 مراقبة سلوكيات الموظفي   .  .ب

ي .  .ج
 متابعة األداء الوظيف 

 معاقبة الموظفي   الغت  منضبطي   .  .د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 القطعة الرابعة : 

ي الغالب األطفال بي   
 
ي تصيب ف

 الثانية أحد أنواع اضطرابات الكالم الن 

والخامسة من العمر، وخاصة األوالد منهم ، وقد تصيب أيضا البالغي   ولكن  

ي معظم الحاالت عندما يكت  الطفل ، ويمكن 
 
ي ف

بنسبة ضئيلة ، ولكنها تختف 

ي بعض الكلمات والمقاطع الصوتية  ملية إطالة أو أن نصفها بأنها ع
 
تكرار ف

ي 
 
ي يصدرها الطفل ، وقد تسبب للطفل مشاكل ف

 التواصل مع اآلخرين الن 

وقد يلجأ إىل االنطوائية والعزلة جراء هذه الحالة ، ال يوجد عالج شاف  

ات السلوكية والتعامل مع  للتأتأة ولكن من الممكن أن تؤدي بعض التغت 

الصحيح أن يخفف من األعراض ، ونستعرض  ريبه عىل النطقالطفل وتد 

 أعراض التأتأة ومظاهرها وطرق عالجها وا
ً
ي مقالنا سويا

 
لتخفيف من حدتها ف

 . 

ي الكالم  
 
ي ف بكر بالتعلم التدريّح  ي الوقت الم 

 
وقد تكمن المعالجة لألطفال ف

 واالنتقال بي   الكلمة وا
ً
ألخرى وذلك بالتعلم عىل انتظام التنفس تدريجيا

 
ً
 ،  تدريجيا

ً
ي واحد ومن ثم التوجه إىل الجمل األكتر تعقيدا

بمقطع صون 

ي  ومساعدة الطفل عىل التخ
 
فيف من حدة القلق الذي ينتابه جراء تأتأته ف

مكن أن يلجأ الطبيب إىل وصف دواء مضاد للقلق أو  الكالم ، ومن الم 

 االكتئاب إذا كانت حالة المريض تستدعي ذلك . 

   ؟!تأة عند االطفال يقة لعالج التأأفضل طر / 1س

باشر .  . أ                                          التعلم الم 

بكر .  .ب  التعلم الم 

تأخر .                                         .ج  التعلم الم 

ي .  .د  التعلم التدريّح 

نصح بالتحدث معه بطريقه / 2س
 
ي الكالم ي

 
لتحفت   الطفل عىل تخفيف التأتأة ف

 ؟!  

                       بالتحدث . بطريق اجباره  . أ

 بطريق الضغط عليه بالتحدث .  .ب

 بطريقة مطالبة بسعة الكالم .           .ج

متعة لجذبه للكالم .  .د  بطريقة م 
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 ؟!  اخت  العنوان األمثل للفقرة األوىل / 3س

عوبة النطق عند األطفال .                  . أ  ص 

 مراحل الكالم عند االطفال .  .ب

لول .ج
 
 الطفال .                       التأتأة عند ا ح

 اضطرابات الكالم عند األطفال .  .د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القطعة الخامسة : 

عد(،   يتخيل البعض أن العمل من البيت ، أو ما يعرف باسم )العمل عن
 
ب

 عىل االستمتاع بيوم
ً
نوم وقتما شاء ،   ه ، ينهض من اليجعل الموظف قادرا

ويفطر عىل راحته ، ويقسم يومه بي   العمل والحياة الخاصة ، بحيث 

، نفس الراتب، مقابل عمل   يستطيع العدل بينهما، ويجمع بي   الحسنيي  

ي الهاتف بصوت عال، 
 
وال مدير مريــــح، فال إزعاج من زميله الذي يتحدث ف

ي كل جزئية من العمل ، وفوق كل
 
 ذلك يرى أوالد يتدخل ف

ً
ه ، ويقض  وقتا

 أطول معهم ، فيشعرون بوجوده، ويشاركهم حياتهم.  

ي إم ( ،       ى مثل ) آي ن  كات كت   بل قامت شر
ً
هذا النوع من العمل لم يبدأ حديثا

، وارتفع  ي ألمانيا منذ أكتر من سنوات عسر
 
ت نسبة بتطبيق هذا النموذج ف

، وتبي   أنالموظفي   العاملي   بهذه الطريقة إىل الث كة لم تستطع أن   لثي   السر

توفر بذلك الكثت  من التكاليف الناجمة عن خفض عدد المكاتب المخصصة 

للموظفي   فحسب، بل ارتفعت إنتاجية الموظف، وتحسنت نوعية العمل  

 بصورة ملحوظة. 

 أن الموظف الذي يعمل من بيته 
ً
 ما يشعر بأن عليه أن ظهر جليا

ً
، غالبا

ي مكانها،  ة، إلثبات أن حيحقق نتائج ممتاز 
 
صوله عىل ثقة صاحب العمل ف

 ما  
ً
وأنه يستفيد من الحرية الممنوحة له لصالح العمل ، وأن عنده دوما

يمكن تسميته ، بالشعور بالذنب، فال يسمح لنفسه بالحصول عىل  

، وال  ي تضمنها له القواني  
احة، الن  ي عطلة  االست 

 
يتوقف من العمل حن  ف

ي وقت واصل العمل لسانهاية األسبوع، وي
 
ي الليل، وحن  ف

 
عات متأخرة ف

ي اإلجازة المرضية، بل يتحامل عىل  
 
المرض، ال يرض  أن يتمتع بحقه ف

 نفسه، ليجلس عىل مكتبه، ويواصل العمل.  
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لولة دون  كل هذه الظواهر جعلت النقابات العمالية، تتساءل عن كيفية الحي     

ي الانتهاك حقوق الموظف، الذي يتحول إىل م 
 
تعامل مع نفسه، دير صارم ف

كة ، حن  ولو كان ذلك عىل    عن تحقيق نتائج أفضل للسر
ا
ويجعل نفسه مسؤول

حساب حياته الخاصة ، لذلك طالبت النقابات أصحاب العمل، بأن يجري 

ي ضوء هذا 
 
ت مهامهم ف ي آلية إعادة تأهيل للمديرين، الذين تغت 

 
التحول ف

 من ال
ً
ي  مدير اآلن أن يالعمل، بحيث أصبح مطلوبا

 
نصت إىل صوت الموظف ف

المكالمة، لكي يطمي   عىل حالته النفسية والبدنية، وينتبه إىل مواعيد كتابة 

ي منتصف الليل، 
 
ونية، وينبه الموظف إىل عدم جواز العمل ف الرسائل اإللكت 

ة بي   الثامن
ي الفت 

 
 عىل  وإىل أن العمل ف

ً
 ممنوع ، حفاظا

ً
ة مساءا والسادسة صباحا

 الخاصة. ته وعىل حياته صح

  

 ؟! الموظف الذي يعمل من بيته يحقق نتائج ممتازة بسبب / 1س

 شعوره بالذنب .                                       . أ

از ثقة مديره به .  .ب  اهت  

                              عدم شعوره بالحرية .  .ج

 تمتعه باإلجازة المرضية .  .د

ة النقابات العمالية انتهاك طئة بشأن مكافحأي من الخيارات التالية خا/ 2س

عد 
 
   ؟! حقوق الموظف عن ب

 وجوب متابعة حالته النفسية .                       . أ

 الحرص عىل متابعة اإلنجاز .    .ب

ونية .              .ج  االهتمام بوقت الرسائل اإللكت 

 التقيد بوقت العمل .  .د

ي الموظف واالنتاج/ 3س
 
 ؟! ية هي عالقة العالقة بي   ثقة المدير ف

 عكسية .                                                 . أ

 تكاملية .  .ب

                                                      طردية .  .ج

 أفقية .  .د
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 ؟!  أنسب عنوان للنص / 4س

 مكتسبات الموظف .                                     . أ

ي منازلهم .  .ب
 
 موظفون ف

                            ابة .         الموظف والرق .ج

قوق العمال .  .د
 
 ح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القطعة السادسة : 

عند مالحظة الطفل يستعمل يده اليسى عند األكل يجب توجيهه بهدوء  

من  وليكن التعامل معه  عىل استعمال اليد الي 
ً
غيب وليس  وتدريبه تدريجيا   بالت 

ي صدام مع سياالت 
 
هيب فنحن ف هيمن  بالتوبيخ والت 

 
عصبية قادمة من المخ ت

ي الجسم عند هؤالء األطفال ووسيلة التدريب تحتاج إىل  
 
عىل الجزء األيس ف

وقت وتوجيه دونما توبيخ  وتدريب الطفل عىل حمل األشياء الخفيفة 

 . من   باستعمال اليد الي 

 

 كل باليد اليسى : الطفل الذي يأ  يجب التعامل مع/ 1س

                                   التوبيخ .  . أ

هيب .  .ب  الت 

 التدريب .                                .ج

 التعليم .  .د

 ؟! العنوان االنسب للقطعة / 2س

 صعوبة األكل عند الطفل .  . أ

 مشاكل األكل عند الطفل .  .ب

 أكل الطفل باليد اليسى .         .ج

 طفال . اليدين عند األ حلول األكل ب .د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :  القطعة السابعة

سنوات ظاهرة شائعة، وحن  طبيعية. ، إذا استمرت  3تعتت  ظاهرة التبول الليىلي حن  سن 

ي العالج.  5هذه الظاهرة بعد سن 
  فيجب التوجه إىل الطبيب من أجل الفحص وتلف 

ة أنرت األبحاث األ أظه ي سن  %15 خت 
 
سنوات يعانون من هذه الظاهرة   6من األطفال ف

 عاما يعانون من التبول الليىلي .  18من األشخاص فوق  %1بدرجات متفاوتة ، وأن 

 ، أكتر تعقيدا  
ً
ي التبول خالل ساعات اليوم أيضا

 
ي توجد فيها مشكلة ف

تعتت  الحاالت الن 

 ، وقد ال 
ً
 معمقا

ً
 . بالنوم   تكون مرتبطة وتتطلب فحصا

 من المهم أن يقوم طبيب األطفال أو طبيب مختص بهذه المشكلة بتشخيصها ومعالجتها. 

 من خالل قراءة القطعة السابقة . أجب عن األسئلة التالية :  

   ؟!فضل طريقة لعالج التبول الليىلي عند االطفال هي / أ1س

      العقاب                                         .أ

 النفشي   .ب

 لتعزيز                                            ا .ج

ب  .د  الرص 

 ما سبب تبول األ / 2س
ا
   ؟! طفال ليل

 عامل نفشي                                      .أ

ة من الماء  .ب  تناول كمية كبت 

 لهلع                                              ا .ج

 النوم العميق  .د

ي / 3س
 
   ؟!عالقة  ت"باالقطعة  "فزع االطفال مصحوبه باضطرا  اخر جملة من العالقة ف

 تعليل                                              .أ

 توضيحية  .ب

 تنوع                                                .ج

 ترتيب  .د

 :  عقاب ،تهديد، العالقة بي   تأنيب/ 4س 

 تدرج                                 .أ

                                  وع            تن .ب

 ترادف                               .ج

 تضاد  .د
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   ؟! أنسب عنوان للقطعة/ 5س 

 مشاكل النوم عند االطفال                        .أ

 عالج مشكلة التبول الليىلي   .ب

 حلول تبول االطفال ليال                        .ج

 طفال األ اضطرابات النوم عند  .د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  ثامنةالقطعة ال

 الدموع 

ي تذرف نتيجة  
فيد للصحة إال أن نوعية الدموع الن   البكاء م 

 
أثبتت الدراسات الحديثة أن

كي  ي انفعاىلي تكون مختلفة من حيث الت 
فالدموع عبارة عن  والوظيفة ، بلموقف عاطف 

ي تفاعالت  
ة بالعاطفة وبالتاىلي فهي ب انفعالية مشبو  تاستجابة لدواع وحاال كيميائية تأن 

وتي    ساعد عىل إعادة التوازن أغن  بالت 
 
 ت
ً
 أم حزنا

ً
 ويرى العلماء أن الدموع سواءا كانت فرحا

ي للجسم
 .  الكيميان 

ي تسيل من العي   فهناك أنواع
لدموع مختلفة ومتعددة ، ومنها: ا أما عن أنواع الدموع الن 

ي المطرية 
ودموع العواطف تحافظ عىل رطوبة العي   ، والدموع التحسسية  تفرز حن   الن 

ي تنهمر كرد فعل 
ها ،  للمؤثرات الالن  عاطفية ، والدموع السطحية ، ودموع الحزن وغت 

ل الطبيعي بخمسي   وأشار إىل أنه أثناء البكاء تزداد كمية الدمع المنهمر بمقدار يفوق المعد

ي الدقيقة  إىل مئة ض
 
 )عف ف

ً
 . جدير 5، وتسكب العي   وسطيا

ً
ات من الدمع يوميا ( ملليمت 

ي الدقيقة مهم ؛ ألن هذه 20بالذكر أن فتح وإغماض العي   بشكل ال إرادي بمعدل )
 
( مرة ف

ي تحافظ عىل مرونة العيني   . 
 الحركة الن 

زن ىل إعادة التوانت دموع فرح أم حزن تساعد عويرى العلماء أن الدموع األصلية سواءا كا

لكيمياء الجسم كما أنها تساعد عىل العالج النفشي ، وتشت  إحدى الدراسات إىل أن النساء 

( مرة  17( مرة بالسنة بينما يبكي الرجال حواىلي )64يجهشن بالبكاء بصوت مسموع نحو )

ي السنة . 
 
 فقط ف

ي واليةويعتقد الدكتور بيل فري من مركز أبحاث 
 
ريكية  ميناسونا األم الدمع وجفاف العي   ف

( بالمائة من الرجال الذين 73( بالمائة من النساء و )85أن البكاء  مفيد فقد تبي   أن )

 شملتهم الدراسة شعروا باالرتياح بعد البكاء . 

ويرى فري أن الدموع تخلص الجسم من المواد الكيميائية المتعلقة بالضغط النفشي ،  

 إ
ً
ا ي للدمعمشت 

كيب الكيميان  ي والدم  ىل الت 
 ،  العاطف 

ا
ه الغبار مثل ع التحسشي الذي يثت 

ي أنشن اللذين 
والكي   وآي سي ن  ي الت 

ة من هرمون  ي يحتوي عىل كمية كبت 
فالدمع العاطف 
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ي حال التعرض للضغط ، وعليه فإن البكاء يخلص الجسم من تلك 
 
ي الدم ف

 
يتواجدان ف

 المواد . 

 ؟! مختلفة ومتعددة( مالعالقة بي   )/ 1س

 ترادف .  .أ

 تعارض  .ب

 تضاد  .ج

 ابل تق .د

ي تحافظ عىل رطوبة العي   وصحتها ( بما قبلها : / 2س
 عالقة ) الن 

 وظيفة .  .أ

 بيان السبب .  .ب

 نتيجة .  .ج

 ترادف .  .د

ح : ألنه يتحدث عن أنواع الدموع ثم يذكر بعدها وظيفتها .   السر

ي النص : / 3س
 
 عدد أنواع الدموع ف

   4 .أ

 5 .ب

 6 .ج
 1 .د

ح :      . دموع 4دموع سطحية     . 3التحسسية    . الدموع2. الدموع المطرية   1 *السر

ي االختبار 
 
 ف
ً
رخ  العد جيدا

 
 . )يختلف العدد حسب نموذج االختبار(الحزن *ملحوظة: ي

 / 4س
 
 الدموع : 1فهم من الفقرة  )ي

 
 ( أن

 مفيدة ومهمة وصحية لإلنسان .  .أ

ة وقد تصيبه باالكتئاب .  .ب  مرص 

 ليس لها فائدة حقيقية ظاهرة .  .ج

 ودها كعدمه . ال ترص  وال تنفع فوج .د

 لحل )أ( : لقولة : ) أثبتت الدراسات الحديثة أن البكاء مفيد للصحة ( . ا

 ؟! العالقة بي   ) الدموع( و ) االنهمار( / 5س

 طردية .  .أ

 يجعله يزداد .  .ب
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ي تناقض .  .ج
 
 ف

 .  تضاد .  .د

ي : / 6س
 الدموع المطرية هي الن 

 تحافظ عىل رطوبة العي   ..  .أ

 تساعد عىل مرونة العي   .  .ب

 ار . دموع االنتص .ج

 ح . دموع الجر  .د

ي تحافظ عىل رطوبة العي   وصحتها ..  •
ح لقوله : الدموع المطرية الن   الحل )أ( : السر

ي تحافظ عىل مرونة العيني   ( / 7س
 ؟! عالقة ) ألن هذه الحركة الن 

 تعليل .  .أ

 نتيجة .  .ب

 * الحل )أ( : ألن تفيد التعليل .        

 أفضل عنوان للفقرة الثانية : / 9س

 . أنواع الدموع  .أ

 .  أسباب الدموع .ب

 فائدة الدموع .  .ج

ي بداية الفقرة ) * الحل )أ( : 
 
ي تسيل من العي   فهناك 2لقوله ف

( : أما عن أنواع الدموع الن 

 أنواع مختلفة ومتعددة . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  تاسعةالقطعة ال

 
 
اع الذين يمثلون القاعدة الهرمية ألي ك الفاعل لألتبعد القائد اإلداري هو المركز والمحر ي

ية أو فكرية  مؤسسة تسع لتحقيق األهداف المرجوة من إنشائها سواءا كانت ربحية أو خت 

، وعليه فإن المؤسسة تحدد الخطوات العريضة من خالل القائد الذي التصقت به القيادة  

 بصفات شخصية . 

عمال المبتغاة منهم وبالتاىلي فإن  حقيق وإنجاز األ الستمالة القاعدة الهرمية من أجل ت

القيادة الشخصية هي عملية تأثت  من القائد عىل الجماعة بشكل مباشر ، تنمو هذه القيادة  

ي قيادته للفريق أن يتمتع  
 
من داخل الجماعة للوصول إىل األهداف المرجوة. وعىل القائد ف

لإلنجاز، ويتمحور هذان  يقود بالنهاية والتحويلية وهما أسلوبا قيادة عرصي بالتبادلية

العنرصان حول كيفية التعامل مع األتباع ، فعموم القادة الذين يركزون عىل التبادالت بينهم 

https://t.me/Dimensions72
https://t.me/Ibrahimm2030


 المهندس / إبراهيم محمد الزهراني  

 مها للبيعمجانية وال يحق ألي شخص استخدا*مالحظة: ملفات دايمنشن العامة *
 70 وعىل ذلك جرى التنبيه!! أو للدورات المدفوعة 

وبي   أتباعهم يسمون بالقادة التبادليي   فالعالقة تبادلية المنفعة ، فالقائد يحفز أفراد 

ي حال حققوا العمل . فريقه من خالل ب 
 
 عض الوعود ف

ىلي فهو القائد المتخصص الذي يتحكم بدوافع ورغبات األتباع كي يتمكنوا القائد التحوي  أما 

من تحقيق غايات وطموحات مؤسسته . ويكون ذلك من خالل تقوية الروابط األخالقية  

القوة والثواب   واالجتماعية بينه وبينهم . أما القائد المسيطر فاألدوات لديه تعتمد عىل

 ،  باألتباع ، تخدمها بصورة م والعقاب ولكنه ال يس
ً
تسقة وإنما كما يراها ، وال يوىلي إهتماما

ك الحرية المطلقة لألفراد .  ومن أنواع القادة الفوضوي حيث ال يمارس دور القيادة بل يت 

ي .    
 وتست  األمور بشكل عشوان 

 للنص ، الغاية من العالقة بي   ا/ 1س
ً
 لقيادة واألتباع هي تحقيق : وفقا

 ت العالقا .أ

 المنافع  .ب

 ام النظ .ج

 األهداف .د

 للنص ،/ 2س
ً
قائد يوىلي اهتمامه باإلبداع ، وقائد آخر يحفز اتباعه بالوعود ) هذان   وفقا

تيب هما (   ؟! القائدان بالت 

                           الفوضوي _ المسيطر  .أ

 المتخصص _ التبادىلي  .ب

                             التبادىلي _ المسيطر  .ج

 بادىلي المسيطر _ الت .د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة : القطعة ال  عاشر

 قطعة اللدائن 

 بي   . 1
ً
 و رائدا

ً
 مرموقا

ً
ي عرصنا الحاض  مركزا

 
تتبوأ صناعة المواد البالستيكية )اللدائن( ف

ي 
 
نا   حياتالصناعات البت  وكيميائية الحديثة، ويرجع ذلك إىل اتساع مدى استعماالتها ف

 لكثت  من المواد التقليدية  اليوم
ا
 فعال

ا
ات أهلتها لتكون بديل ما لها من خواص و ممت   ية ل 

ها   كالحديد والخشب ... وغت 

.وترجع تسمية المواد البالستيكية باللدائن إىل قابليتها للتشكل و القولبة عند التسخي   أو  2

 ، وال يتغت  شكلها عند زو 
ً
ي ال المؤثرات ومالضغط أو االثني   معا

 
ن ثم يمكن استخدامها ف

 أغراض مختلفة. 
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اومة للتآكل .وما يمت   تلك المواد ويزيد من انتشارها أنها رخيصة الثمن خفيفة الوزن ومق3

سهلة التشكيل عازلة للحرارة والكهرباء عالية الصالبة مقاومة جيدة للمواد الكيميائية  

 لكثت  من  اعة تلك المواد والمذيبات وذات مرونة عالية لهذا أصبحت صن
ً
 قويا

ً
منافسا

ي كثت  من االستخدامات مثل صناعة مقدمات  
 
 ف
ا
 مفضل

ا
الصناعات بل إنها أضحت بديل

  من الفلزات لتقليل الحرارة الناتجة عن االحتكاك و إنتاج البيوت سفن الفضا 
ا
ء بدل

ها، إضافة إىل إمكانية استخدامها  ي تصنيع بعض أوالمرشحات البالستيكية .... وغت 
 
عضاء  ف

 اإلنسان التالفة .. 

ي حياتنا اليومية ضمن نوعي   ،  4
 
ي نستخدمها ف

.وتندرج جميع أنواع المواد البالستيكية الن 

 ا : هم

أ.البالستيك الحراري: وهو البالستيك القابل للتلدن واالنصهار بالحرارة والتيبس بإبعاد  

ي ترك
 
ي المصدر الحراري عنه ، عدة مرات دون تغيت  ف

لضعف الروابط بي   يبه الكيميان 

 جزيئاته مما يساعد عىل سهولة تفككها وتشكلها . 

ات كيميائية ب. البالستيك المتصلد: وهو البالستيك الذي تؤدي م عالجته بالحرارة إىل تغت 

ي داخله مما يجعله يتلدن وينصهر بالحرارة ثم يتيبس عند إبعاد مصدر الحرارة عنه،  
 
ف

 بشكل ن
ً
ي وال يمكن ويصبح قاسيا

 إعادة تليينه وتشكيلة مرة أخرى. هان 

 ؟! أنسب عنوان للقطعة السابقة/ 1س

ات اللدائن.  .أ  ممت  

 أنواع اللدائن.  .ب

 صناعة اللدائن.  .ج

 أهمية اللدائن.  .د

ي من الفقرة األوىل/ 2س
 :  السطر الثان 

 تعليل لما قبله.  .أ

 نتيجة لما قبله.  .ب

 تأكيد لما قبله.  .ج

 توضيح لما قبله.  .د

ي ن كما يفهم من تستخدم اللدائ/ 3س
 
 :   الفقرة الثانية ف

 أنشطة واسعة.  .أ

 غراض متعددة. أ .ب

 المعامل الكيميائية.  .ج

لية.  .د  األغراض المت  
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ي الفقرة الثالثة أنها / 4س
 
ات اللدائن ف   :  من ممت  

 عازلة للحرارة والرطوبة.  .أ

 مقاومة للميكروبات  .ب

 قابلة للتغيت  من صورتها إىل صورة أخرى.  .ج

 شديدة الصالبة  .د

ي علمام اللدائن بكتر ممكن استخد/ 5س
 
 :  ة ف

 الطب  .أ

 الفلك  .ب

  الجغرافيا.  .ج

ياء.  .د  الفت  

ي الفقرة الرابعةمما يساعد عىل سهولة تفكك البالستيك الحرا/ 6س
 
 :  ري ف

 ضعف الروابط بي   الجزيئيات.  .أ

.  .ب ي
ي تركيبها الكيميان 

 
 سهولة التشكيل ف

 شدة الحرارة والقابلية للتلدن.  .ج

 االحتكاك المستمر بي   الذرات.  .د

ات الكيميائي التغ/ 7س ي تجعل اللدائن متصلدة يطلق عليها ت 
 :  ة الن 

 البالستيك الحراري.  .أ

 البالستيك المتصلد.  .ب

 البالستيك المرن.  .ج

.  .د ي
وكيميان   البالستيك البت 

 لصناعة / 8س
ً
 : تندرج صناعة اللدائن تبعا

 المعادن الثقيلة.  .أ

وكيميائيات.  .ب  البت 

 األعمال الحرفية  .ج

 / 9س
 
ة أن الي  :  لد تصبالستيك الم  فهم من الفقرة األخت 

 يتيبس بالحرارة.  .أ

ي ظاهرة.  .ب
 
 ف
ً
 يتغت  كيميائيا

 ال يمكن تشكيله مرة أخرى.  .ج

ي  .د
 بالتأثت   الحراري والكيميان 

ً
 يصبح قاسيا
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ة : القطعة ال  حادية عسر

 قطعة البالستيك 

ي حياتنا اليومية، أمادة البالستيك  
 
ة االستخدام ف  لما يتحل إنه  والمشكلةصبحت منتسر

ه ية األخرى، فنو كالمواد العضو   استهالكه وتراكمه عىل األرض،  بازدياد اجه مشكله كبت 

 وإذا قمنا بحرقه كبعض المواد ينتج عنه رائحة كريــهة مزعجه، 

وإعادة   استخدامهوإن الحل األفضل هو إعادة التدوير، بوضع حاويات خاصه له وإعادة 

 ، الصالحةغسل القوارير 

ي التساألك الستخدام حاجة ويجب التقليل من استخدامه، فال  
 
وق، بل  ياس البالستيكية ف

ي 
 
 . السيارةيجب تجهت   أكياس مخصصه للتسوق ف

قد خلصت دراسة بيئية لألمم المتحدة هذا الشهر، إىل أن حظر األكياس البالستيكية و 

ي كثت  من األحيان. 
 
ي الدول اإلفريقية حيث يتم حرق النفايات ف

 
يعمل وفعال بشكل خاص ف

ي الواقع، يت
 
ي العالم، مما يسبب التلوث السام، بالمئة من  40م حرق حواىلي وف

 
النفايات ف

ويؤدي حرق البالستيك إىل إطالق غازات سامة تهدد صحة النباتات والبسر والحيوانات، 

ولحظت الدراسة: "إن حرق النفايات البالستيكية يزيد من خطر اإلصابة بأمراض القلب، 

ويسبب الطفح الجلدي  تفاخ الرئة مثل الربو وان  ويؤدي إىل تفاقم األمراض التنفسية

 ." ي  والغثيان والصداع ويدمر الجهاز العصن 

 

 ؟! مالحل األفضل لمشكلة تراكمه/ 1س

 إعادة التدوير  

 ىل :  إحرق البالستيك يؤدي / 2س

ين كان الجواب )االختناق(  ختت 
 )الغثيان( ومجموعه من الم 

   (الختبارستكون اإلجابة عىل حسب النص الموجود با)

 ؟! فضل طريقة للتخلص من البالستيكأ/ 3س

 إعادة التدوير الجواب / 

ي القطعة : /ه4س
 
 ناك عالقة عكسية مذكورة ف

 التلوث _ الصّحي 
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ي نحتاجها للتخلص من البالستيك/ 5س
 ؟!  ماهي الصفة الن 

 التحلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  ة عسر ثانيالقطعة ال

ية ، وعىل الرغم من أن كال ي المدن الحرص 
 
ي يعيش معظم سكانها ف

يفورنيا هي الوالية الن 

ى المد ية  نغرب الواليات المتحدة األمريكية يتألف من كت  ، إال أن كاليفورنيا  تتمتع الحرص 

ية إال أن أكتر   %91ة مهمة ، حيث أن أكتر منيبخاص ي المدن الحرص 
 
من سكانها يسكنون ف

 ها تعتت  مناطق زراعية .. اضيمن أر  %96من 

 

   ؟ إذا كانت هذه العبارة صحيحة ، فأي من الجمل التالية يمكن تأكيدها من النص / 1س

ي المناطق  .أ
 
ي يعيش جزء بسيط من سكانها ف

كاليفورنيا هي الوالية الوحيدة الن 

 الزراعية . 

ي كاليفورنيا يفوق معدل النمو ال .ب
 
ية ف ي المناطق الحرص 

 
ي ف

ي  معدل النمو السكان 
سكان 

ي المناطق الزراعية . 
 
 ف

ي أقل من  %96يعيش أكتر من  .ج
 
 من مجمل أراضيها .  %9من سكان كاليفورنيا ف

ي الواليات المتحدة األمريكية .  .د
 
 تعتت  كاليفورنيا من أكتر المدن كثافة سكانية ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 االجابة  لالسؤا االجابة  الالسؤ 

 القطعة األول 
 أ 2 ب  1
 ج 4 د 3

 القطعة الثانية
 أ 2 ب  1
   ب  3

 القطعة الثالثة
 ب  2 د 1

 مفتاح إجابات 

 ستيعاب المقروءأسئلة ا

 

 مجموعة

 دايمنشن

 التعليمية
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 أ 4 أ 3
 أ 6 أ 5

 القطعة الرابعة 
 د 2 د 1
   د 3

 القطعة الخامسة 
 ب  2 أ 1
 ب  4 ج 3

 القطعة السادسة 
 ج 2 ج 1

 القطعة السابعة 
 أ 2 ب  1
 أ 4 أ 3
   د 5

 ة الثامنةالقطع
 أ 2 أ 1
 أ 4 أ 3
 أ 6 أ 5
 أ 8 أ 7

 القطعة التاسعة
 ب  2 د 1

ة   القطعة العاشر
 ب  2 ج 1
 د 4 ب  3
 أ 6 ب  5
 ب  8 ب  7
   ج 9

 القطعة الحادية عشر 
 أ 2 أ 1
 أ 4 أ 3
   أ 5

 ية عشر ثانالقطعة ال
   أ 1
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 السؤال األول : 

ي أي سنة تساوى عدد طالب 
 
 ؟ متوسط والثانويالف

 1439د(                  1437ج(                      1438ب(               1440أ(

ي : 
 السؤال الثان 

 ؟ 1440كم هو مجموع طالب سنة 

   615د(                     590ج(                         675ب(                650أ(

 السؤال الثالث : 

 ؟ مرحلة االبتدائية خالل األربــع سنوات كم هو مجموع طالب ال

 530د(                        555ج(                         515ب(                500أ(

 السؤال الرابع : 

ي أي سن
 
 ؟ كتر أ ة كان مجموع الطالب ف

 1440د(                    1438ج(                      1439ب(               1437أ(

0

50

100

150

200

250

1437 1438 1439 1440

عدد طالب المراحل الثالثة خالل أربع سنوات 

طالب اإلبتدائي

طالب المتوسط

طالب الثانوي

 
 تفست  البيانات

ح السؤال فيديو   اضغط هنا لمشاهدة شر

ح بالفيديو  لمشاهدة السر

 لجميع المسائل
 

 اضغط هنا
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 ؤال األول : الس

 ؟ كم عدد الوفيات خالل الخمس سنوات 

 800د(                         1000ج(                       900ب(               700أ(

ي : 
 السؤال الثان 

 ؟ كم عدد المواليد خالل الثالث سنوات األوىل 

 800د(                          850ج(               700ب(                     750أ(

 السؤال الثالث : 

 ؟ كم عدد الوفيات والمواليد خالل السنة الثالثة 

 650د(                        800ج(                750ب(                600أ(
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ح السؤال فيديو   اضغط هنا لمشاهدة شر
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 السؤال األول : 

 خالل الخمس سنوات  ما 
ً
 ؟ هو المرصف األكتر تطورا

 ب( مرصف األهىلي                     الراجّحي                أ(مرصف

 ج( مرصف الرياض                                   د( مرصف البالد 

ي : 
 السؤال الثان 

 ؟  2002كم مجموع أرباح البنوك خالل سنة 

 12500د(                   10750ج(                  11000ب(                  9500أ(

 السؤال الثالث : 

 ؟ 2005و 2003جموع أرباح بنكي األهىلي والبالد خالل سنة كم م

 11500د(                     12000ج(           11750ب(           12300أ(
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ح السؤال فيديو   اضغط هنا لمشاهدة شر

 يم الزهراني م/ إبراه
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 ؟ حسب البيانات األحدث . ما هو القطاع األكت  من حيث عدد الوظائف  : السؤال األول 

 ج(اإلنشاءات والبناء         أ(المرصفية المالية                           

 ب(البيع بالتجزئة                                    د(التصنيع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي 
 خالل األعوام الماضية . : تبنت السؤال الثان 

ً
 الحكومة سياسة دعم القطاعات األقل نموا

 للدعم 
ً
 ؟ ما هو القطاع األكتر استحقاقا

 المالية                                ب( البيع بالتجزئة       أ(المرصفية

 ج( التصنيع                                         د( االنشاءات والبناء  

 ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ح السؤال فيديو   اضغط هنا لمشاهدة شر
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 السؤال األول : 

ي أي شهر كانت نسبة مبيعات المحل أكت  
 
  ؟ف

ي                ج  أ(ربيع
ي أول                ب( ربيع الثان 

 (جمادى أول                 د( جمادى ثان 

ي : 
 السؤال الثان 

 ؟ ماهي نسبة مبيعات مالبس األطفال إىل مالبس الرجال خالل األربعة أشهر 

 ب(                             ج(                                 د(                                أ( 

 السؤال الثالث : 

 ؟بيعات النساء كم  يساوي مجموع م

 15000د(                      14000ج(                    13000ب(                    12000أ(

 السؤال الرابع : 

 ؟ ماهي النسبة المئوية لمبيعات األطفال لشهر جمادى األول 

 %35د(                          %25ج(                        %15ب(                     %27أ(
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ح السؤال فيديو   اضغط هنا لمشاهدة شر

 م/ إبراهيم الزهراني 
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 السعوديي   غت   السعوديي   

 المجموع  إناث  ذكور  المجموع  إناث  ذكور  السنة 

1412 6,9 6,3 13,2 3,2 1,2 4,4 
1413 6,4 5,8 13,2 2,9 1,6 4,5 

1415 8,2 6,1 14,3 2,7 1,5 4,2 
1416 9,4 7,2 16,6 3,0 1,3 4,3 

 

ي الممل
 
 كة العربية السعودية . الجدول السابق يبي   أعداد البطالة ف

 ؟ أقل معدل بطالة للسعوديات عام 

 السؤال األول : 

 1414د(        1416ج(             1412ب(               1415أ(

ي : 
 السؤال الثان 

 ؟أعىل معدل بطالة للسعوديي   هو 

 16,6د(                   9,4ج(                 6,9ب(         6,4أ(

 : السؤال الثالث 

 ؟ مستوى البطالة لإلناث الغت  سعوديات 

ايد             ج( ثابت           د( يتذبذب  أ(يتناقص              ب(يت  

 

 

 

 

 

 

 

 

ح السؤال   اضغط هنا فيديو لمشاهدة شر
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 المرتبة السادسة  المرتبة السابعة  المرتبة  

 نساء  رجال  نساء  رجال  السنة 

1433 2500 1050 3000 2300 

1434 2400 1100 3500 2500 

1435 2000 1200 2500 2000 

1436 1500 900 1800 1600 

1437 1200 1100 1500 1400 

1438 1000 800 1100 1200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في أي سنة كانت نسبة التوظيف أكثر ؟ السؤال األول : 
 

 1436د(                   1435ج(                   1434ب(            1433أ(

 

 السؤال الثاني : 

 ؟ 1436السادسة خالل سنة كم عدد الموظفات من المرتبتين السابعة و

 

 2500د(                   2450ج(                   2350ب(              2400أ(

 

 1438،1434،1436: موظفين من المرتبة السادسة خالل السنوات  كم عدد الالسؤال الثالث : 
 
 6400د(                   6100ج(                      6200ب(           6000أ( 
 

 ؟ 1435بتين السابعة والسادسة خالل سنة كم عدد الموظفين والموظفات من المرتالسؤال الرابع : 

 
 7800د(                     7700ج(                     7550ب(            7500أ(

ح السؤ   اضغط هنا ال فيديولمشاهدة شر

 م/ إبراهيم الزهراني 
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 األربعاء  الثالثاء  االثني    االحد  المنطقة 

 الرياض 

 138 122 145 167 القادمي   

 142 151 174 177 المغادرين 

 الدمام 

 105 122 178 157 القادمي   

 212 223 204 115 المغادرين 

 جدة

 174 188 198 191 القادمي   

 122 184 146 154 المغادرين 

 أبها 

 105 152 146 194 القادمي   

 79 94 88 105 المغادرين 

 عرعر 

 88 110 101 95 القادمي   

 87 85 91 94 المغادرين 

 

 

 

 

 

 

 المملكة ليوم االثنين؟ ادرين في جميع مدن كم عدد المغالسؤال األول : 
 

 703د(                      715ج(                     670ب(                  720أ(
 

 السؤال الثاني : 

 كم يبلغ عدد القادمين لمدينة الدمام خالل جميع األيام ؟ 

 

 552د(                       520ج(                  562ب(                590أ(
 السؤال الثالث : 

 درين لمدينتي الرياض وأبها يومي األحد والثالثاء ؟ كم يبلغ عدد القادمين والمغا

 

 1162د(                    1170ج(                  1150ب(               1200أ(

ح السؤال فيديو   اضغط هنا لمشاهدة شر

 م/ إبراهيم الزهراني 
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 المادة 
 مدرسة 

1 

 مدرسة 

2 

 مدرسة 

3 

 مدرسة 

4 

 حاسب 

 80 81 77 83 قبىلي 

 91 92 88 94 بعدي

 علوم 

 77 76 74 75 قبىلي 

 92 91 89 90 بعدي

 احياء 

 86 70 73 86 قبىلي 

 94 87 90 95 بعدي

 رياضيات 

 87 75 70 81 قبىلي 

 95 80 88 93 بعدي

 أي مادة الفرق بين القبلي والبعدي هو األكبر؟  في السؤال األول :

 

 ب( احياء           ج( حاسب                 د( علوم          رياضياتأ(

 السؤال الثاني : 

 ماهي المادة التي تحسنت درجات الطالب فيها واستفادوا من التدريب؟ 

 د( علوم          ج( أحياء                       علومأ(رياضيات             ب( 

 السؤال الثالث : 

 لقبلي والبعدي هو األقل ؟ في أي مادة الفرق بين ا 

 ج( علوم                    د(حاسب       رياضياتأ(أحياء                 ب( 

 السؤال الرابع : 

 التدريب؟ ماهي المدرسة التي استفادت استفادة كبيرة من 

 4د( مدرسة               2ج( مدرسة        3ب( مدرسة              1أ(مدرسة 

 السؤال الخامس : 

 ماهي المدرسة التي حصلت على أعلى مجموع درجات ؟ 

  4د(مدرسة                2ج(مدرسة         1ب(مدرسة               3أ(مدرسة

ح السؤال فيديو اضغط  لمشاهدة شر

  هنا

 م/ إبراهيم الزهراني 
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 االجابة  السؤال االجابة  السؤال
 عدد طالب المراحل الثالثة خالل أربــع سنوات 

 ج 2 أ 1
 د 4 د 3

 يات والمواليد الوف 
 ج 2 ب  1
   أ 3

 مرصف الراجّحي واألهىلي والرياض والبالد 

 ج 2 د 1
   أ 3

 المالية والبيع بالتجزئة التصنيع والمرصفية 
 ب  2 د 1

 مالبس األطفال ومالبس الرجال ومالبس النساء 
 ب  2 ج 1
 ج 4 أ 3

 السعوديي   وغت  السعوديي   
 د 2 أ 1
   د 3

 والمرتبة السادسةالمرتبة السابعة 

 د 2 ب  1
 ج 4 د 3

ي مدن المملكة 
 
 المغادرين والقادمي   ف

 ب  2 د 1
   د 3

 والبعدي القبىلي 
 ب  2 أ 1
 ج 4 ب  3
   د 5

 

 

 مفتاح إجابات 

ي أسئلة ال
 تفست  البيان 

 

 مجموعة

 دايمنشن

 التعليمية
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 ية + العالقات المكان 

 االستنباط لألشكال

 م/إبراهيم الزهراني

 ) د (                                ) ج (                              ) ب (                               ) أ (              

 

 

 

. . . . . . . . . . . . 
 ؟

 رانيم/إبراهيم الزه

 1السؤال 

 ؟ماثل ما هو الشكل الم  

 

 2السؤال 

 ؟ تاىلي ما هو الشكل ال

 

 ) د (                         ) ج (                             ) ب (                                ) أ (              
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 3السؤال 

. . . . . . . . . . . . 
 ؟

 م/إبراهيم الزهراني

 ؟ تاىلي ما هو الشكل ال

 

 ) د (                                ) ج (                                       ) ب (                                            ) أ (       

 

 

 4السؤال  

 ) د (                             ) ج (                   ) ب (                         ) أ (              

 

 

 

ي الفراغما هو الشكل ال
 
كمل ف  ؟ م 
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ي 
 م/إبراهيم الزهران 
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 م/ إبراهيم الزهراني 

 م/ إبراهيم الزهراني 

 39السؤال 

. . . . . . . . . . . . 
 ؟

 م/إبراهيم الزهراني

 ) د (                      ) ج (                          ) ب (                              (               ) أ

 

 ؟ تاىلي الشكل ال أوجد

 40السؤال 

. . . . . . . . . . . . 
 ؟

 هيم الزهرانيم/إبرا

 ) د (                   ) ج (                              ) ب (                           ) أ (              

 

 ؟ تاىلي الشكل ال أوجد
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 م/ إبراهيم الزهراني 

 41السؤال 

ماثالشكل ال أوجد  ؟ لم 

 ) د (                        ) ج (                                               ) ب (                         ) أ (              

 

 42السؤال 

 ) د (                        ) ج (                                  ) ب (                                       ) أ (              
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 م/ إبراهيم الزهراني 

 اهيم الزهراني م/ إبر

 43السؤال 

ماثلالشكل ال أوجد  ؟ م 

 ) د (                            ) ج (                            ) ب (                                     ) أ (              

 

 44السؤال 

 ) د (                        ) ج (                              ) ب (                                   ) أ (              

 

. . . . . . . . . . . . 
 ؟

 م/إبراهيم الزهراني

 ؟  تاىلي الشكل ال  أوجد 
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 م/ إبراهيم الزهراني 

 م/ إبراهيم الزهراني 

 45السؤال 

. . . . . . . . . . . . 
 ؟

 م/إبراهيم الزهراني

 () د                      ) ج (                            ) ب (                               (               ) أ

 

 46السؤال 

. . . . . . . . . . . . 
 ؟
 الزهرانيم/إبراهيم 

 ) د (                   ) ج (                                ) ب (                                ) أ (              
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 االجابة  السؤال االجابة  السؤال

 د 2 ب  1
 د 4 ب  3
 ج 6 أ 5
 ب  8 ب  7
 ب  10 د 9
 د 12 ج 11
 ب  14 أ 13
 د 16 ب  15
 ج 18 ب  17
 أ 20 ب  19
 أ 22 ب  21
 أ 24 ب  23
 ج 26 د 25
 ب  28 د 27
 ب  30 ب  29
 ج 32 ب  31
 ج 34 د 33
 ب  36 ج 35
 أ 38 ج 37
 أ 40 د 39
 ب  42 ب  41
 ج 44 أ 43
 ب  46 أ 45

 

 

 

 

 

 مفتاح إجابات 

 شكالأسئلة األ

 

 مجموعة

 شندايمن

 التعليمية

https://t.me/Dimensions72
https://t.me/Ibrahimm2030


 المهندس / إبراهيم محمد الزهراني  

 مها للبيعمجانية وال يحق ألي شخص استخدا*مالحظة: ملفات دايمنشن العامة *
 110 وعىل ذلك جرى التنبيه!! أو للدورات المدفوعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي  
 التصور المكان 

 المكعبات

 1السؤال 

 ) د (                           ) ج (                               ) ب (                              ) أ (              

 

 2السؤال 

 ) د (                           ) ج (                               ) ب (                                (               ) أ
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 المهندس/ إبراهيم الزهران 
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 المهندس / إبراهيم الزهران 
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 المهندس / إبراهيم محمد الزهراني  

 مها للبيعمجانية وال يحق ألي شخص استخدا*مالحظة: ملفات دايمنشن العامة *
 113 وعىل ذلك جرى التنبيه!! أو للدورات المدفوعة 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المهندس / إبراهيم محمد الزهراني  

 مها للبيعمجانية وال يحق ألي شخص استخدا*مالحظة: ملفات دايمنشن العامة *
 114 وعىل ذلك جرى التنبيه!! أو للدورات المدفوعة 

ي  / المهندس 
  إبراهيم الزهران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ي 
 المهندس / إبراهيم الزهران 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 9السؤال 
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 المهندس / إبراهيم محمد الزهراني  

 مها للبيعمجانية وال يحق ألي شخص استخدا*مالحظة: ملفات دايمنشن العامة *
 115 وعىل ذلك جرى التنبيه!! أو للدورات المدفوعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المهندس / إبراهيم محمد الزهراني  

 مها للبيعمجانية وال يحق ألي شخص استخدا*مالحظة: ملفات دايمنشن العامة *
 116 وعىل ذلك جرى التنبيه!! أو للدورات المدفوعة 

 

ي 
 م/إبراهيم الزهران 

 

 

 

  

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المهندس / إبراهيم محمد الزهراني  

 مها للبيعمجانية وال يحق ألي شخص استخدا*مالحظة: ملفات دايمنشن العامة *
 117 وعىل ذلك جرى التنبيه!! أو للدورات المدفوعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المهندس / إبراهيم محمد الزهراني  

 مها للبيعمجانية وال يحق ألي شخص استخدا*مالحظة: ملفات دايمنشن العامة *
 118 وعىل ذلك جرى التنبيه!! أو للدورات المدفوعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مفتاح إجابات 

 مكعباتأسئلة ال

 

 مجموعة

 دايمنشن

 التعليمية

 خاتمة ال 

ي نهاية هذا الملف وما يحتويه 
 
 بكم نأمل أن يكون قد نال اعجا ،وف

ي و ،لما بذلناه من طاقة وجهد فيه 
 
 عىل أكمل وجه . فقد قدمنا كل ما ف

ً
 سعنا ليكون هذا الملف جاهزا

ي الختام 
 
ي الدارين وأن يجعلوف

 
 .. نسأل هللا أن يوفقنا ويوفقكم ف

 أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم .         

 مع جمموعة دامينشن التعليمية
 الطرق. ألعلى املستويات بأبسط وأسهل  نطمح لوصولكم  

   Fوفيق  متنياتنا للجميع بالت

 م/ إبراهيم الزهراني : 

 eng.ibrahim.m.h@hotmail.com  االمييل :

@Ibrahimm2030 
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